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Zapisnik 632. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 13. studenoga 2013. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-
13/23 od 8. studenoga 2013. 
 

4. Prijedlog Pravilnika o uvjetima FER-a za izbore u naslovna znanstveno-nastavna zvanja 
 

Predsjednik Odbora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Borivoj Modlic obavijestio je Vijeće o   prijedlogu Pravilnika 
o uvjetima FER-a za izbore u naslovna znanstveno-nastavna zvanja.  
 

Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo  
odluku 

4.1. Usvaja se Pravilnik o uvjetima FER-a za izbore u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (nalazi se u 
privitku zapisnika). 
 

(Odluka je donijeta uz 1 glas PROTIV). 
 

5.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Naknadni upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I. 
(zimski) semestar ak. god. 2013./2014. 

 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu koji se odnosi na naknadni 
upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I. (zimski) semestar ak. 
god. 2013./2014. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29. listopada 2013. godine, odluke 
Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" sa sastanka održanog 29. 
listopada 2013. godine, te prikupljenih prijava i održanih intervjua, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

5.1.1. Odobrava se naknadni upis pristupnika koji ispunjava uvjete za upis u I. (zimski) semestar u 
akademskoj godini 2013./2014. na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" kako sljedi: 
 

R. br. Ime i prezime ZAVRŠEN FAKULTET MENTOR 

1.  Marko Vrkljan  Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
prometnih znanosti  

Doc. dr. sc. Stjepan Groš  

 

5.2. Novi studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću FER-a 
 

Predstavnik studenata Marko Gulin, mag. ing. obavijestio je Vijeće o prijedlogu studentskih predstavnika i 
njihovih zamjenika u Fakultetskom vijeću. 
 

Na temelju prijedloga Studentskog zbora FER-a od 5. studenoga 2013. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.2.1. Potvrđuju se studentski predstavnici i njihovi zamjenici u Fakultetskom vijeću Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. kako sljedi: 
 

Red. 
br. 

Ime i prezime Razina studija Predstavnik / zamjenik 

1. Iva Bačić  
Vlaho Petrović 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

2. Branko Ban  
Domagoj Tokić 

Diplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

3. Branimir Čulina  
Željko Tomić 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

4. Ana Drandić  
Kristina Jurković 

Diplomski  
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

5. Neven Drljević  
Mia Čarapina 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

6. Aleksandar Gavrilović 
Fran Vončina 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

7. Lovro Grković  
Jakov Grković 

Diplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

8. Stevan Grubić  
Mladen Geng 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

9. Marko Gulin  
Nikola Hure 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

10. Tamara Hadjina  
Josip Ćesić 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

11. Luka Humski  
Jurica Skorin 

Poslijediplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

12. Domagoj Kenda  
Hrvoje Kozak 

Preddiplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

13. Dominik Kisić  
Juraj Oršulić 

Preddiplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

14. Mirko Kokot  
Matej Kihalić 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

15. Matej Krpan  
Krešimir Friganović 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 
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16. Martina Kutija  
Marija Karač 

Poslijediplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

17. Goran Kutlača  
Maja Majić 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

18. Duje Limić  
Matija Catela 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

19. Dalibor Lukić  
Krešimir Tadić 

Diplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

20. Zvonimir Matošević 
Luka Babić 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

21. Marko Matosović  
Stjepan Tvorić 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

22. Ante Orešković  
Vedran Novosel 

Preddiplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

23. Ivan Pilat  
Eugen Štimac 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

24. Iva Radić  
Paolo Čerić 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

25. Marko Radoš  
Mario Rudman 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

26. Filip Sinković  
Tihomir Gregurović 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

27. Karlo Skokna  
Katarina Borovina 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

28. Monika Vujica  
Stephanie Jakopec 

Preddiplomski 
Preddiplomski 

predstavnik 
zamjenik 

29. Josip Vuković  
Leonard Novosel 

Poslijediplomski 
Poslijediplomski 

predstavnik 
zamjenik 

30. Bruno Vunderl 
Vlatko Klabučar 

Preddiplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

31. Tina Zorić  
Ante Štironja 

Diplomski 
Diplomski 

predstavnik 
zamjenik 

 

Mandat novoizabranim studentskim predstavnicima i njihovim zamjenicima traje od 1. prosinca 2013. godine 
do 30. studenoga 2015. godine. 
 

6.  Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

6.1.  Dodjela Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika 
i studenata od 4. studenoga 2013. godine, a sukladno  Pravilniku o Nagradi za znanost na FER-u i Naputku o 
primjeni Pravilnika o Nagradi za znanost, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

odluku  
o dodjeli Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu  

Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Nagrada za znanost u kategoriji 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna 
postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina dodjeljuje se:  

 

- Prof. dr. sc. Stjepanu Bogdanu – za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih 
pet godina, a posebno za doprinos u razvoju postupaka za analizu i sintezu algoritama upravljanja 
autonomnim i robotskim sustavima. 

 

Nagrada za znanost u kategoriji 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za 
iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine dodjeljuje se: 

 

- Dr. sc. Mirku Poljaku – za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije 
godine, a posebno za doprinos u razumijevanju transporta nosilaca u naprednim nanoelektroničkim 
elementima. 

 

6.2.  Dodjela godišnje nagrade „Končar“ za doktorske disertacije za  ak. god. 2012./2013. 
 

Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala, prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje 
mišljenja za prijedlog dodjele nagrade „KONČAR“ za doktorske disertacije od 31.10.2013. godine i prijedloga 
Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednice održane dana 4.11.2013., a sukladno 
Pravilniku o godišnjoj nagradi „KONČAR“ za doktorske disertacije i Izmjenama i dopunama Pravilnika, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
Godišnja nagrada „KONČAR“ za doktorske disertacije obranjene na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se za istaknuta znanstvena dostignuća 
iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji za dvije disertacije koje sadrže istaknutu primjenljivost 
rezultata disertacije izraženu konkretnim vrlo dojmljivim kvantitativnim pokazateljima, kako sljedi: 
 

- Dr. sc. Tomislav Dragičević, doktorska disertacija pod naslovom „Hierarchical control of a direct current 
microgrid with energy storage systems in a distributed topology“ („Hijerarhijsko upravljanje istosmjernom 
mikromrežom sa sustavima za pohranu energije u distribuiranoj topologiji“), mentor: prof. dr. sc. Davor 
Škrlec, 
 

- Dr. sc. Vedrana Spudić, doktorska disertacija pod naslovom „Coordinated optimal control of wind farm 
active power“ („Koordinirano optimalno upravljanje radnom snagom vjetroelektrane“), mentor: izv. prof. dr. 
sc. Mato Baotić. 

 



3 
 

6.3.  Dodjela nagrade „Stanko Turk”  za ak. god. 2012./2013. 
 

Na temelju raspisanog natječaja, dostavljenih materijala, prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje 
mišljenja za dodjelu nagrade „Stanko Turk” od 30.10.2013. i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata sa sjednice odražne 4.11.2013. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi „Stanko Turk” 
za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

Nagrada „Stanko Turk“ za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 
2012./2013. dodjeljuje se kako sljedi: 
 

- Matija Korpar, magistar inženjer računarstva za diplomski rad „SW # - Biblioteka za poravnanje sljedova 
korištenjem grafičkih procesora“ (mentor: doc. dr. sc. Mile Šikić).  

 

6.4.  Dodjela nagrade „Werner von Siemens“ za ak. god. 2012./2013. 
 

Na temelju natječaja za dodjelu nagrade „Werner von Siemens” za najbolje studentske radove studenata 
FER-a s primjenom u područjima industrije, energije i zdravstvene skrbi, prijedloga Povjerenstva za ocjenu 
studentskih radova od 8.11.2013. i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

Nagrada "Werner von Siemens" za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima 
industrije, energije i zdravstvene skrbi za ak. god. 2012./203. dodjeljuje se kako sljedi: 
 

- Anja Babić i Kruno Hrvatinić za rad: „Primjena inteligentnog hvatanja predmeta humanoidnim robotom 
Nao u zadacima za dijagnostiku autizma“ (mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić). 

Novčani dio nagrade donacija je tvrtke Siemens d.d. 
 

6.5.  Obavijest o dodjeli drugih nagrada 
 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o zaprimljenim obavijestima Povjerenstva 
za nagrađivanje zaposlenika i studenata o dobitnicima nagrada kako sljedi: 
 

1).  Nagrada „Agrokor“ za ak. god. 2012./2013. 
Prva nagrada dodjeljuje se za rad:  
- Edin Kočo: „Sustav za nadzor, zaštitu i upravljanje poljoprivrednim površinama“ 
 

Druga nagrada dodjeljuje se za rad:  
- Vjeran Crnjak, Filip Rudan, Petar Žuljević: „Optimizacija ruta dostavnih vozila“ 
 

Treća nagrada dodjeljuje se za rad:  
- Petar Mrazović, Mario Volarević: „Konzum društvena mreža“ 
 

2). Nagrada "Ericsson Nikola Tesla" za ak. god. 2012./2013. 
Na temelju natječaja „Ericsson Nikola Tesla” za studentske radove iz područja telekomunikacija i odluke 
Povjerenstva za ocjenu studentskih radova od 28.10.2013., nagrada „Ericsson Nikola Tesla” za ak. god. 
2012./2013. dodjeljuje se, kako sljedi: 
 

Prva nagrada dodjeljuje se autorima:  
- Anamarija Fofonjka, PMF Zagreb i Dino Šantl, FER Zagreb za rad: „Automatic degradation detection on 

mobile networks“ 
 

Druga nagrada dodjeljuje se autorima:  
- Marko Đurasević, FER Zagreb; Ante Pocedulić, PMF Zagreb i Amar Mahmutbegović, ETF Tuzla, za 

rad: „Electronic Health Record – Scalability Analysis“ 
 

Treća nagrada dodjeljuje se autorima dvaju radova i to: 
- Mladen Subotić, Goran Jelen FER Zagreb i Gordan Glavaš, ETF Osijek, za rad: „New ISN proof-of-

concept application“, te 
- Adnan Abdagić, Filip Babić, FER Zagreb i Adna Damadžić, ETF Sarajevo, za rad:  

„IPTV cloud gaming“. 
 

Novčani dio nagrade donacija je Ericsson Nikola Tesla d.d. 
 

3). Nagrada „INETEC“ za ak. god. 2012./2013. 
 

Nagrada Instituta za nuklearnu tehnologiju „INETEC“ za ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se: 
  

- Nikoli Baniću, diplomski studij, studijskog programa Računarstvo, profil Računarska znanost, njegov 
prosjek ocjena na diplomskom studija je 5,00. 

 

6.6.  Obavijest o raspisima natječaja 
 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o raspisanim natječajima za nagrade kako 
sljedi: 
1). Podnošenje poticaja za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za znanost za 2013. 

godinu  
- Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisao je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu 

državnih nagrada za znanost za 2013. godinu za nagrade: 
- Nagrada za životno djelo 
- Godišnja nagrada za znanost 
- Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 
- Godišnja nagrada znanstvenim novacima  

- Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju  
svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
FER-a do ponedjeljka, 2. prosinca 2013. godine.  

- Rok za podnošenje poticaja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta je do 22. prosinca 2013. godine.  
 

2). Nagrada "Faust Vrančić" za 2013. godinu  
- Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić raspisao je Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke 

kulture Faust Vrančić za 2013. godinu: 
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- Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo i 
- Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić. 

- Prijedlozi se upućuju MZOS-u do 29. studenog 2013. godine.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja  
 

7.1. Izbor na drugom visokom učilištu  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
31.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:  
 

7.1.1. Mr. sc. Marinko MARKIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Željko Ban, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak i izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf - Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik mr. sc. Marinko 
Markić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u nastavno zvanje 
predavač za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno 
mjesto predavač u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
 

7.2. Raspis natječaja  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
31.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i 
imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

7.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav Švedek  – 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom izv. prof. dr. sc. Julijane Divković-Pukšec u mirovinu. 
Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.)  
 

7.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Nikola Bogunović, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i  prof. dr. sc. Darko 
Grundler – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  
(Radno mjesto koje je odobreno u sklopu akcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za zapošljavanje 
ponajboljih znanstvenih novaka.)  
U javnom natječaju koji će se objaviti navesti će se da pristupnici osim zakonskih uvjeta moraju ispunjavati i 
kriterije izvrsnosti navedene u dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 13.11.2012. godine od 
točke 1-15 te kriterije izvrsnosti Sveučilišta u Zagrebu navedene u dopisu od 13.10.2013. godine - ukupno 4.  
 

7.2.3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana energetika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj  
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Štih, doc. dr. sc. Bojan Trkulja i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

7.3.  Izbori u znanstvena zvanja 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
31.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

7.3.1. Dr. sc. Marija FURDEK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. 
Alen Bažant, izv. prof. dr. sc. Željka Car i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – Ericsson Nikola Tesla Zagreb, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Marija Furdek ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
7.3.2. Dr. sc. Mario MATIJEVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nikola Čavlina i dr. sc. Tomislav Šmuc, viši znanstveni suradnik – 
Institut Ruđer Bošković Zagreb, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr. sc. Marijo Matijević 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.    
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

7.3.3. Dr. sc. Petar MOSTARAC – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Martin Dadić, prof. dr. sc. Roman Malarić i izv. prof. dr. sc. Goran Petrović - Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. 
Petar Mostarac ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

8.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

8.1.   Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po čl. 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 31.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
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8.1.1. Niko Bako, dipl. ing. – tema: "Projektiranje sklopova RFID sustava u CMOS tehnologiji". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  prof. dr. sc. 
Željko Butković – predsjednik, prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor i dr. Jean-Michel Redoute, Monash 
University, Australija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.2. Luka Celić, mag. ing. – tema: "Energetska učinkovitost u bežičnim senzorskim mrežama u zdravstvu.". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Mladen Vučić – predsjednik, prof. dr. sc. Ratko Magjarević – mentor i prof. dr. sc. Vladimir Medved, 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.3. Marko Gulić, dip. ing. – tema: "Automatsko uspoređivanje ontologija u sustavu s paralelnom 
kompozicijom osnovnih metoda uspoređivanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Mirta Baranović – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – mentor i prof. dr. sc. Mladen Varga, 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.4. Jurica Kundrata, mag. ing. – tema: "Projektiranje planarnih zavojnica i elektromagnetska 
kompatibilnost niza zavojnica". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš – predsjednik, prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor i prof. dr. ir. Jan Doutreloigne, Ghent 
University, Belgija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.5. Nenad Markuš, mag. ing. – tema: "Stablaste strukture za raspoznavanje uzoraka u računalnom vidu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordan Ježić – predsjednik, prof. dr. sc. Igor S. Pandžić – mentor, dr. sc. Jörgen Ahlberg, Linköping 
University, Švedska – mentor, prof. dr. sc. Sven Lončarić  – član i prof. dr. sc. Robert Forchheimer, Linkoping 
University, Švedska – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.6. Pavel Najman, mag. ing – tema: "Korekcija pogreške jednoslojne preslikavajuće funkcije i učinkovitost 
empirijskih ionosferskih modela". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Davor Bonefačić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Kos – mentor i izv. prof. dr. sc. Doris Novak, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.7. Stjepan Stipetić, dipl. ing. – tema: "Optimizacija projekta serije motora s trajnim magnetima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor i dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni 
suradnik, Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.8. Ivan Strnad, dipl. ing. – tema: "Višekriterijski algoritam za tržišno i okolišno upravljane mikromreže". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Slavko Krajcar – predsjednik, prof. dr. sc. Davor Škrlec – mentor i prof. dr. sc. Igor Papič, Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.2. Promjena naslova doktorske disertacije 
 

8.2.1. Srećko Jurić-Kavelj, dipl.ing. – tema: "Detection and tracking of moving objects with entropy based 
track management" (Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata uz upravljanje brojem estimatora zasnovano na 
entropiji) -  naslov teme doktorske disertacije prihvaćen na 630. sjednici održanoj 18. rujna 2013.  
Na temelju rasprave Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće prihvaća promjenu naslova rada na hrvatskom jeziku: "Otkrivanje i praćenje gibajućih 
objekata uz upravljanje pratiocima zasnovano na entropiji". 
 

8.3. Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po čl. 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 31.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

8.3.1. Almir Badnjević, mag. ing.  – tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju respiratornih 
bolesti". 
Prihvaća se tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju astme i kronične opstruktivne plućne bolesti" 
(Integrated software system for asthma and chronic obstructive pulmonary disease classification).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 1. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 
 

8.3.2. Marko Gulin, mag. ing. – tema: "Optimalno upravljanje istosmjernom mikromrežom s velikim udjelom 
obnovljivih izvora energije". 
Prihvaća se tema: "Optimal control of DC microgrid with renewable energy sources" (Optimalno upravljanje 
istosmjernom mikromrežom s obnovljivim izvorima energije). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 11. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora izv. prof. dr. sc. Mate Baotića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

 

8.3.3. Martina Holenko Dlab, prof. mat. i inform.  – tema: "Sustav za preporučivanje u okruženju e-učenja 
2.0". 
Prihvaća se tema: "Sustav preporučivanja aktivnosti za računalom podržano suradničko učenje" 
(Recommender system for activities in computer-supported collaborative learning). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci, 
Odjel za informatiku. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 3. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Vedrana Mornara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.3.4. Iva Malčić, mag. ing.  – tema: "Planarni elektromagnetski plašt nevidljivosti". 
Prihvaća se tema: "Electromagnetic invisibility cloak based on transmission lines" (Elektromagnetski plašt 
nevidljivosti temeljen na prijenosnim linijama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Silvio Hrabar i prof. dr. sc. Andrea Massa, University of Trento, Faculty of 
Information Engineering and Computer Science, Italy. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 25. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

8.3.5. Jelena Matković, dipl. ing.  – tema: "Radni okvir za razvoj WS-BPEL poslovnih procesa temeljen na 
modelima". 
Prihvaća se tema: "Radni okvir za vizualno modeliranje i formalnu verifikaciju izvođenja poslovnog procesa 
temeljen na modelima s dvosmjernim preslikavanjem" (Framework for visual modelling and formal verification 
of business process execution based on two-way mapping models). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 11. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

Točka 8.3.6. Mr. sc. Vilijan Matošević, dipl. ing.  – skida se s dnevnog reda sjednice zbog nenazočnosti 
mentora na sjednici Fakultetskog vijeća u vrijeme predmetne točke. 
 

8.3.7. Alan Mutka, dipl. ing.  – tema: "Adaptivno upravljanje podatnošću četveronožnog gibanja korištenjem 
rotirajućih spiralnih stopala". 
Prihvaća se tema: "Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti 
rotirajućih spiralnih stopala" (Adaptive control of quadruped robot locomotion through variable compliance of 
revolute spiral feet). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.3.8. Rene Prenc, dipl. ing.  – tema: "Optimalno smještanje distribuiranih izvora na temelju prosječnih 
dnevnih krivulja proizvodnje i opterećenja". 
Prihvaća se tema: "Optimalan razmještaj distribuirane proizvodnje u srednjenaponskim elektroenergetskim 
mrežama" (Optimal allocation of distributed generation in medium voltage distribution networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Škrleca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.3.9. Vedran Vrbanić, dipl. ing.  – tema: "Implementacija ontološkog modela u bankovni sustav skladišta 
podataka". 
Prihvaća se tema: "Ugradnja ontološkog modela u bankarski sustav skladišta podataka" (Incorporation of 
ontology model into banking data warehouse system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 



7 
 

Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Damira Kalpića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 31.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu  
disertacije: 
 

8.4.1. Mr. sc. Domagoj Peharda, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Procjena stanja elektroenergetskog sustava u vremenskoj domeni 
pomoću mjerenja kutova napona" Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ivica Pavić dostavio je pisanu suglasnost i 
mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marko 
Delimar – član i prof. dr. sc. Matislav Majstrović, Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb  – član. 
 

8.4.2. Mr. sc. Damir Poleš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Multilevel scheduling in complex real-time systems" (Višerazinsko 
raspoređivanje u složenim sustavima za rad u stvarnom vremenu). 
Mentor pristupnika akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin 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. Domagoj Jakobović – predsjednik, doc. dr. sc. 
Leonardo Jelenković – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet – član. 
 

8.5. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 31.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

8.5.1. Ivana Bosnić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Context-aware recommender systems for authors of e-learning content" (Preporučiteljski 
sustavi svjesni konteksta namijenjeni autorima sadržaja u e-učenju). 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mario Kovač – 
predsjednik, prof. dr. sc. Danko Basch – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet  – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. 
dr. sc. Mario Kovač – predsjednik, prof. dr. sc. Danko Basch – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet  – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić). 
 

8.5.2. Mr. sc. Marko Horvat, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Generiranje multimedijskih pobuda temeljeno na ontološkom 
afektivnom i semantičkom označavanju". 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan 
Gledec – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i izv. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, Sveučilište u 
Zagrebu Filozofski fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan 
Gledec – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član, izv. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, Sveučilište u 
Zagrebu Filozofski fakultet – član, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i dr. sc. Dragutin Gamberger, znanstveni 
savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb (zamjenici: prof. dr. sc. Siniša Srbljić i dr. sc. Tomislav Šmuc, 
znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb). 
 

8.5.3. Vlaho Petrović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in strong winds" 
(Optimalno upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja strukturnih opterećenja pri jakim vjetrovima). 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Mate Jelavić, znanstveni suradnik, Končar-Institut 
za elektrotehniku Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Nedjeljko 
Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – član i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, 
Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb – član, te se  imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – član, dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni 
suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb – član, prof. dr. sc. Ivan Petrović – član i prof. dr. sc.  Carlo 
L. Bottasso, Politecnico di Milano, Italija – član (zamjenici: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak i prof. dr. sc. Zdenko 
Tonković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje). 
 

8.5.4. Stjepan Sučić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Posrednička platforma za raspodijeljene daljinski upravljive podsustave napredne 
elektroenergetske mreže". 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Juraj Havelka. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – član i doc. dr. sc. Dubravko Franković, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – član i doc. dr. sc. Dubravko Franković, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Roman Malarić). 
 

8.5.5. Marin Šilić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Reliability prediction of consumer computing applications" (Predviđanje pouzdanosti 
primjenskih programa potrošačkoga računarstva). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado 
Sruk – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marin Golub – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište Josip Juraj 
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Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Vlado Sruk – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marin Golub – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: doc. dr. sc. Leonardo 
Jelenković). 
 

8.5.6. Mr. sc. Ivan Tomašić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Personalized synthesis of twelve channel electrocardiogram from 
bipolar measurements" (Personalizirana sinteza dvanaestkanalnog elektrokardiograma iz bipolarnih mjerenja). 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ratko Magjarević i prof. dr. sc. Roman Trobec, Inštitut Jožef Štefan 
Ljubljana, Republika Slovenija. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: akademik prof. emer. dr. 
sc. Leo Budin – predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Bogunović – član i doc. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, KBC 
Sestre milosrdnice Zagreb – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: akademik prof. emer. 
dr. sc. Leo Budin – predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Bogunović – član, doc. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, KBC 
Sestre milosrdnice Zagreb – članica, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i izv. prof. dr. sc. Tomaž Jarm, Univerza v 
Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija (zamjenici: prof. dr. sc. Vedran Bilas i prof. dr. sc. Vladimir 
Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet). 
 

8.5.7. Klemo Vladimir, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Peer tutoring in consumer computing" (Međusobno poučavanje u potrošačkom 
računarstvu). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikola 
Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, 
d.o.o. Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, d.o.o. Zagreb 
– član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk). 
 

8.5.8. Mr. sc. Duško Vukmanović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Radni okvir za rukovanje pogreškama kao čimbenik smanjenja rizika 
u sustavima uslužno usmjerene arhitekture". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mirta 
Baranović – predsjednica, prof. dr. sc. Zoran Skočir – član i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – članica, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – 
predsjednica, prof. dr. sc. Zoran Skočir – član i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 
fakultet – članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak). 
 

8.6. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika 
 

                    Pristupnik/ca 
 

                     Povjerenstvo 
 

1. Mr. sc. Krešimir Ivanuš, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Željko Butković – predsjednik 
Prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor 
Prof. dr. sc. Tomislav Švedek, ETF Osijek – član 
 

2. Mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. 
 

Doc. dr. sc. Juraj Havelka – predsjednik 
Prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor 
Doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, HERA Zagreb – član 
 

3. Tihomir Knežević, dipl. ing. 
 

Doc. dr. sc. Marko Koričić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj – mentor 
Dr. sc. Petar Pervan, znanstveni savjetnik, Institut za fiziku 
Zagreb – član 
 

4. Roko Jerčić, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Ivica Pavić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor 
Dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik, HOPS d.o.o, 
Zagreb – član 
 

5. Aleksander Radovan, dipl. ing. 
 
 

Prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Željko Ban – mentor 
Dr. sc. Davor Antonić   viši znanstveni suradnik, Antonić d.o.o., 
Zagreb – član 
 

6. Krešimir Tušek, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor 
Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, FPZ Zagreb – član   
 

7. Matija Zidar, dipl. ing.
 

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar – predsjednik 
Prof. dr. sc. Davor Škrlec – mentor 
Dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, EI Hrvoje Požar 
Zagreb – članica

Polje: Računarstvo 
      

Pristupnik/ca 
 

Povjerenstvo 

 
1. Pavle Skočir, mag. ing. 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla  
Zagreb – član  
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8.7. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
 

8.7.1. Matija Maleš, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici Speaking effectively about 
your research i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

8.8. Naknadni upis propuštenog semestra 
 

8.8.1. Mia Čarapina, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2013./2014. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.8.2. Tomislav Radošević, dipl. ing. – odobrava se upis u IV. (zimski) semestar ak. god. 2013./2014. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.8.3. Aleksander Radovan, dipl. ing. – odobrava se upis u IV. (zimski) semestar ak. god. 2013./2014. 
prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.9. Nastavak studija 
 

8.9.1. Ivica Draganjac, dipl. ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u IV. (zimski) semestar 
ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.9.2. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u IV. (zimski) 
semestar ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

8.10. Upis zamjenskog predmeta na doktorskom studiju 
 

8.10.1. Mia Čarapina, dipl. ing. – ne odobrava se upis kolegija Računalom podržano obrazovanje kao 
zamjena za upisani kolegij Strukture podataka i algoritmi. 
 

8.11.  Priznavanje položenih kolegija s poslijediplomskog studija za stjecanje   akademskog stupnja 
magistra znanosti u svrhu upisa kolegija na doktorskom studiju 

 

8.11.1. Mr. sc. Boris Sučić, dipl.ing. – ne odobrava se priznavanje upisanih i položenih kolegija na 
poslijediplomskom studiju za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti za upisane kolegije na 
doktorskom studiju. 
 

9.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

9.1.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
od 29. listopada 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeće studente: 
 

9.1.1. ANITA BUDIMIR, dipl. oec. 
Tema: "UTJECAJ TEKUĆEG TROŠKOVNOG  RAČUNOVODSTVA  NA MODELIRANJE TROŠKOVA U 
TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i doc. dr. 
sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

9.1.2. GORDANA KULIŠIĆ, dipl. oec. 
Tema: "ZAŠTITA DJECE PRI KORIŠTENJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc. Leo 
Cvitanović - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

9.1.3.  MARINA LJUBIĆ KARANOVIĆ, dipl. iur. 
Tema: "ZAŠTITA KORISNIKA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA S POSEBNOM TARIFOM"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Baretić - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet – mentor i prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

9.1.4.  SILVIJE ŠEREMET, dipl. ing. 
Tema: "E-AGENCIJA U INTERDISCIPLINARNIM OKVIRIMA REGULACIJE TRŽIŠTA"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Maja Matijašević - 
predsjednik, prof. dr. sc. Antun Carić - Zagreb - mentor i doc. dr. sc. Jasminka Pecotić-Kaufman - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

9.1.5.  ROBERT VULAS, dipl. ing. 
Tema: "AUTOMATIZACIJA SUSTAVA PRENOSIVOSTI POZIVNOG BROJA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ 
MREŽI"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, prof. dr. sc.  Antun Carić - Zagreb - mentor i doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

9.2. Prekid studija na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 29. listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
od 29. listopada 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku:   
 

 
2. Valentina Zadrija, dipl. ing. 
 
 
 
 

 

Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – predsjednik  
Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – mentor 
Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, IRB  
Zagreb  – član 
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9.2.1. JURICA ŠONJE, dipl. ing. - odobrava se prekid studija na sveučilišnom interdisciplinarnom 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u trajanju od 2. 
semestra akademske godine 2013./2014. 
 

9.3. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju „Informacijska sigurnost“ 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost“ održane 29. 
listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 29. listopada 2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedećeg studenta: 
 

9.3.1.  GORDAN DAUT-KAISER, dipl. ing. mat.  
Tema:  "IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU ZA 
RAČUNARSTVO U OBLAKU" (IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM SECURITY 
MANAGEMENT IN CLOUD COMPUTING) 
Imenuje se povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec 
– predsjednik, naslovni prof. dr. sc. Nikola Hadjina – Zagreb – mentor i prof. dr. sc. Krešimir Fertalj.  
Zamjenik: doc. dr. sc. Stjepan Groš. 
 

            Dekan 

                  Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


