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Zapisnik 627. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu održane dana 17. travnja 2013. 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/7 od 
12. travnja 2013. 
 

4. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

4.1. Konačni rezultati izbora za članove Studentskog zbora FER-a 
 

- Dana 26. i 27. ožujka 2013. godine održani su izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i 
Studentskog zbora FER-a. 

-  U Studentski zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu izabrani su:  
1.   Luka Humski, poslijediplomski studij - 316 glasova 
2.   Marko Gulin, poslijediplomski studij - 279 glasova 
3.   Tina Zorić, diplomski studij - 257 glasova 
4.   Lovro Grković, preddiplomski studij - 244 glasa 
5.   Iva Radić, preddiplomski studij - 242 glasa 
6.   Domagoj Kenda, preddiplomski studij - 234 glasa 
7.   Branimir Čulina, diplomski studij - 233 glasa 
8.   Matej Krpan, preddiplomski studij - 224 glasa 
9.   Dijana Tralić, poslijediplomski studij - 220 glasova 
10. Bruno Vunderl, preddiplomski studij - 220 glasova 
11. Stipo Dadić, preddiplomski studij - 216 glasova 
12. David Klapan, preddiplomski studij - 215 glasova 
13. Jakov Konta, preddiplomski studij - 215 glasova 
14. Aleksandar Gavrilović, preddiplomski studij - 212 glasova 
15. Zora Luburić, preddiplomski studij - 212 glasova 
16. Stevan Grubić, diplomski studij - 210 glasova 
17. Monika Vujica, preddiplomski studij - 208 glasova  
18. Mirko Kokot, preddiplomski studij - 196 glasova 
19. Ilijana Labrović, preddiplomski studij - 196 glasova 
20. Zvonimir Matošević, diplomski studij - 196 glasova 
21. Goran Kutlača, preddiplomski studij - 194 glasa 
22. Ivan Domagoj Škoflić, preddiplomski studij - 190 glasova 
23. Dalibor Lukić, diplomski studij - 181 glas 
24. Kata Banožić, poslijediplomski studij - 109 glasova 
25. Ivana Stupar, poslijediplomski studij - 104 glasa 
26. Vedrana Baličević, poslijediplomski studij - 91 glas 
27. Juraj Petrović, poslijediplomski studij - 85 glasova 
28. Josip Vuković, poslijediplomski studij - 79 glasova 
29. Siniša Tomić, poslijediplomski studij - 74 glasa 
30. Tomislav Pavlović, poslijediplomski studij - 72 glasa 
31. Marko Matosović, poslijediplomski studij - 64 glasa 

 

4.2. Natječaj za dodjelu nagrade Željka Matutinović Sunčica za ak. god. 2012./2013. 
Na temelju Pravilnika o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ za studentski projekt iz elektronike izrađen u 
suradnju s industrijom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 8.4.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
4.2.1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Nagrade Željka Matutinović - Sunčica za najbolje studentske radove 
studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u 
akademskoj godini 2012./2013.  
Propozicije natječaja biti će u skladu sa Pravilnikom o nagradi „Željka Matutinović - Sunčica“ i iste će biti 
objavljene na intranet stranicama Fakulteta. 
Rok za predaju radova Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Pismohrane Fakulteta je 
do ponedjeljka, 2. rujna 2013. godine do 12 sati.    
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja  
5.1. Izbori na FER-u                            
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 4.4.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

5.1.1. Dr.sc. Adrijan BARIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Željko Butković, prof.dr.sc. Borivoj Modlic i prof.dr.sc. Tomislav Švedek – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće dr.sc. Adrijana Barića izabire u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom 
zvanju u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
(Izbor potvrđuje Senat) 
 

5.1.2. Dr.sc. Ante ĐEREK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. Siniša 
Srbljić, prof.dr.sc. Vlado Sruk i doc.dr.sc. Andro Milanović – AMI – Program d.o.o. Zagreb i pozitivno 
ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Antu Đereka izabire u  
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znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava i na radno mjesto docent u Zavodu  za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.1.3. Dr.sc. Mario VAŠAK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Nedjeljko Perić, prof.dr.sc. Ivan Petrović i prof.dr.sc. Dražen Slišković - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Mario Vašak ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, kao i daje mišljenje da pristupnik 
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto izvanredni 
profesor u  Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva.  
 

5.2. Izbori na drugim visokim učilištima   
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 4.4.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju  mišljenja za sljedećeg pristupnika:  
 

5.2.1. Dr.sc. Nikša BURUM – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Zvonimir Šipuš, prof.dr.sc. Silvio Hrabar i prof.dr.sc. Vladimir Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko 
vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Nikša Burum ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, kao i daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije na Sveučilištu u Dubrovniku.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva.  
 

II. Znanstvena zvanja 
5.3.  Izbori u znanstveno zvanje  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 4.4.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

5.3.1. Dr.sc. Igor LACKOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Ratko Magjarević, prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Damijan Miklavčić - Univerza v Ljubljani Fakulteta za 
elektrotehniko, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr.sc. Igor Lacković ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.3.2. Dr.sc. Tomislav PRIBANIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Sven Lončarić, prof.dr.sc. Mario Cifrek, prof.dr.sc. Damir Kalpić, prof.dr.sc. Vladimir Medved – Sveučilište u 
Zagrebu Kineziološki fakultet i prof.dr.sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće daje 
mišljenje da pristupnik dr.sc. Tomislav Pribanić  ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika i područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

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

5.3.4. Dr.sc. Mile ŠIKIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. Sven 
Lončarić, prof.dr.sc. Nikola Bogunović i prof.dr.sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Mile Šikić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.3.5. Dr.sc. Igor KROIS – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. Adrijan 
Barić, prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Vladimir Medved - Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Igor Krois ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.3.6. Dr.sc. Hrvoje DŽAPO – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Mario Cifrek, prof.dr.sc. Ratko Magjarević i prof.dr.sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr.sc. Hrvoje Džapo ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
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5.3.7. Dr.sc. Ivana NIŽETIĆ KOSOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Krešimir Fertalj, prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr.sc. Ivana Nižetić Kosović 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.3.8. Dr.sc. Boris MILAŠINOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Krešimir Fertalj, prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Boris Milašinović  ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.3.9. Dr.sc. Siniša SOVILJ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Ratko Magjarević, prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Siniša Sovilj ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.4. Imenovanje stručnog povjerenstva  
5.4.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Martina DADIĆA podnesenim dana 29.03.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Željko Štih, prof.dr.sc. Borivoj Modlic i prof.dr.sc. Livio Šušnjić - 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
6.1. 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 4.4.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog 
rada: 
6.1.1. Ivan Rajšl, dipl.ing.  – tema: "Model ekonomski učinkovite koegzistencije dvije hidroelektrane različitih 
vlasnika na istom vodnom slivu". 
Imenuju se članovi stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada u sastavu: prof.dr.sc. 
Davor Škrlec – predsjednik, prof.dr.sc. Slavko Krajcar – mentor, prof.dr.sc. Ivar Wangensteen, Norwegian 
University of Science and Technology, Trondheim, Norway – mentor, prof.dr.sc. Ranko Goić, Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član i prof.dr.sc. Marko Delimar – član. 
Stručno povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom 
doprinosu disertacije. 
 

6.2. 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 4.4.2013. 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: 
 

6.2.1. Nino Antulov-Fantulin, mag.ing. – tema: "Algoritmi za statističku procjenu epidemijskih procesa na 
kompleksnim mrežama". 
Prihvaća se tema: "Statistical inference algorithms for epidemic processes on complex networks" (Algoritmi za 
statističko zaključivanje o epidemijskim procesima na kompleksnim mrežama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc.dr.sc. Mile Šikić i dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 11. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću doc.dr.sc. Mile Šikića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.2. Davor Cafuta, dipl.ing. – tema: "Otkrivanje mreže kompromitiranih računala analizom prometa imeničkih 
poslužitelja u stvarnom vremenu". 
Prihvaća se tema: "Prepoznavanje mreže kompromitiranih računala obilježjima prometa sustava imenovanja 
domena u stvarnom vremenu" (Botnet detection based on Domain Name System traffic features in real time). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Vlado Sruk. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 8. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Vlade Sruka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

Točka 6.2.3. Mr.sc. Denis Čeke, dipl.ing. – skida se s dnevnog reda. 
 

6.2.4. Davor Davidović, dipl.ing. – tema: "Rješavanje velikih gustih simetričnih problema svojstvenih 
vrijednosti na grafičkim procesorskim jedinicama". 
Prihvaća se tema: "Solving large dense symmetric eigenproblem on hybrid architectures" (Rješavanje velikog 
punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
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Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Domagoj Jakobović i dr.sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 22. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Domagoja Jakobovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.5. Goran Delač, dipl.ing. – tema: "Neosjetljivost na pogreške u potrošačkom računarstvu". 
Prihvaća se tema: "Reliability management of composite consumer applications" (Upravljanje pouzdanošću 
kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Siniša Srbljić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 13. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Siniše Srbljića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.6. Mr.sc. Vladimir Ergović, dipl.ing. – tema: "Podatkovni model za inteligentni sustav analize hoda". 
Prihvaća se tema: "Data model for intelligent gait analysis system" (Podatkovni model za inteligentni sustav 
analize hoda). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 22. veljače 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

Točka 6.2.7. Vedran Ivanac, mag.ing. – skida se s dnevnog reda. 
 

6.2.8. Vinko Lešić, mag.ing. – tema: "Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove 
generatora". 
Prihvaća se tema: "Fault-tolerant control of wind turbine subject to generator electromechanical faults" 
(Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove generatora). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc.dr.sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 8. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću doc.dr.sc. Marija Vašaka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.9. Vlaho Petrović, dipl.ing. – tema: "Optimalno upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja strukturnih 
opterećenja za vrijeme jakih vjetrova". 
Prihvaća se tema: "Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in strong winds" (Optimalno 
upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja strukturnih opterećenja pri jakim vjetrovima). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Mato Baotić i dr.sc. Mate Jelavić, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. ožujka 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Mate Baotića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.10. Marin Šilić, dipl.ing. – tema: "Pouzdanost u potrošačkom računarstvu". 
Prihvaća se tema: "Reliability prediction of consumer computing applications" (Predviđanje pouzdanosti 
primjenskih programa potrošačkog računarstva).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Siniša Srbljić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 13. veljače 2013. godine i izvješća na 
Vijeću prof.dr.sc. Siniše Srbljića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.4.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

6.3.1. Jelena Božek, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Registracija bilateralnih mamograma i analiza lezija iz vremenski odmaknutih digitalnih 
mamograma".  
Mentor pristupnice prof.dr.sc. Mislav Grgić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic 
– član i prof.dr.sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – član. 
 

6.3.2. Branimir Ivšić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Textile antennas for body-centric communication systems" (Tekstilne antene za 
komunikacijske sustave na ljudskom tijelu).  
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Davor Bonefačić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš –predsjednik, prof.dr.sc. Juraj Bartolić – 
član, prof.dr.sc. Radovan Zentner – član, prof.dr.sc. Željko Penava, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet – član i prof.dr.sc. Anja Skrivervik, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Švicarska – članica. 
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6.3.3. Ashok Mallayya Kanthe, mag.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Secure routing protocol from denial of service attack in mobile ad 
hoc networks" (Sigurnosni usmjerni protokol protiv napada uskraćivanja usluge u pokretnim ad hoc mrežama).  
Mentorica pristupnika prof.dr.sc. Dina Šimunić dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Krešimir Malarić – predsjednik, prof.dr.sc. Vlado Sruk – 
član i prof.dr.sc. Ramjee Prasad, Aalborg University, Danska – član. 
 

6.3.4. Ana Katalinić Mucalo, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Referentni deterministički model obostrano usmjerenoga 
radiokanala".  
Mentor pristupnice prof.dr.sc. Radovan Zentner dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof.dr.sc. Robert Nađ – 
član i doc.dr.sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku – član. 
 

6.3.5. Mario Matijević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Modeliranje brzine doza komponenata primarnoga kruga tlakovodnoga reaktora 
primjenom hibridne determinističko-stohastičke metodologije". 
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Dubravko Pevec dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Nikola Čavlina – predsjednik, dr.sc. Tomislav Šmuc, 
znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član i doc.dr.sc. Krešimir Trontl – član. 
 

6.3.6. Mr.sc. Nihad Mešanović, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Računalno potpomognuta automatska segmentacija slika pluća 
dobivenih računalnom tomografijom i primjena na praćenje razvoja bolesti".  
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Mislav Grgić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic 
– član i doc.dr.sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
 

6.3.7. Mirko Poljak, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Carrier transport in low-dimensional nanoelectronic devices" (Transport nosilaca u 
niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima).  
Mentori pristupnika prof.dr.sc. Tomislav Suligoj i prof.dr.sc. Kang L. Wang, University of California, Los 
Angeles, SAD dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Željko Butković – predsjednik, prof.dr.sc. Vesna 
Borjanović – članica, doc.dr.sc. Marko Koričić – član, doc.dr.sc. Dubravko Babić – član i dr.sc. Mile Ivanda, 
znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član. 
 

6.3.8. Mario Špundak, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Unaprjeđenje modela adaptivnoga upravljanja informatičkim projektima zasnovano na 
kategorizaciji projekata".  
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Krešimir Fertalj dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Damir Kalpić – predsjednik, prof.dr.sc. Željka Car – 
članica i prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – član. 
 

6.4.  Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.4.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

6.4.1. Karla Brkić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Structural analysis of video by histogram-based description of local space-time 
appearance" (Strukturna analiza videa korištenjem opisa lokalnog prostorno-vremenskog izgleda zasnovanog 
na histogramima). 
Mentori pristupnice su: prof.dr.sc. Zoran Kalafatić i prof.dr.sc. Axel Pinz, University of Technology, Graz, 
Austrija.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – 
predsjednik, prof.dr.sc. Siniša Šegvić – član i prof.dr.sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih 
znanosti – član, te izbor povjerenstva za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – predsjednik, prof.dr.sc. 
Siniša Šegvić – član i prof.dr.sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član 
(zamjenik: doc.dr.sc. Tomislav Hrkać). 
 

6.4.2. Tomislav Dragičević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "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 pristupnika je: prof.dr.sc. Davor Škrlec.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Igor Kuzle – 
predsjednik, doc.dr.sc. Mario Vašak – član i prof.dr.sc. Josep M. Guerrero, Aalborg University, Kraljevina 
Danska – član, te izbor povjerenstva za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Igor Kuzle – predsjednik, doc.dr.sc. Mario 
Vašak – član i prof.dr.sc. Josep M. Guerrero, Aalborg University, Kraljevina Danska – član (zamjenik: dr.sc. 
Mate Jelavić, znanstveni suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb). 
 

6.4.3. Goran Leci, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Koordinirana regulacija napona energetskih transformatora"  
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Ante Marušić.  
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Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav Tomiša 
– predsjednik, prof.dr.sc. Zlatko Maljković – član i prof.dr.sc. Matislav Majstrović, Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član, te izbor povjerenstva za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav 
Tomiša – predsjednik, prof.dr.sc. Zlatko Maljković – član i prof.dr.sc. Matislav Majstrović, Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: prof.dr.sc. Ivica Pavić). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 

6.6. Nastavak studija  
6.6.1. Donata Barišić, dipl.ing. – ne odobrava se prijelaz s poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje 
akademskog stupnja magistra znanosti na poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva  te se upućuje na natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti u akademskoj godini 2013./2014. za koji je potrebno razraditi 
prijedlog područja istraživanja, sukladno Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilniku 
o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.7. Stipendije FER-a 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.4.2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
6.7.1. Produljuje se stipendija FER-a za doktorandicu – korisnicu Evu Cetinić koja upisuje 2. (ljetni) semestar 
ak. god. 2012./13. 
 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11. sjednici održanoj 12. ožujka 2013. u 344. akademskoj godini 
(2012./2013.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

6.8.1. Mirko Poljak, dipl.ing. – tema: "Carrier transport in low-dimensional nanoelectronic devices" (Transport 
nosilaca u niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Tomislav Suligoj i prof.dr.sc. Kang L. Wang, University of California, Los 
Angeles, SAD.  
 

6.8.2. Branko Samaržija, dipl.ing. – tema: "Face de-identification for privacy protection in video" 
(Deidentifikacija lica u videu za zaštitu privatnosti osoba). Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno 
polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Slobodan Ribarić. 
 

6.8.3. Sanja Žonja, dipl.ing. – tema: "Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih 
polikristalnih silicijskih tankih filmova" (Analysis of structure, electronic and transport properties of heavily doped 
polycrystalline silicon thin films).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb i doc.dr.sc. 
Marko Koričić. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
7.1. 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 2. travnja 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. 
travnja 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 sljedećeg studenta: 
 

7.1.1. NENAD ZONJIĆ, dipl.oec. 
Tema: "RASPODJELA TROŠKOVA PREMA REGULATORNIM ZAHTJEVIMA U PODRUČJU POŠTANSKIH 
USLUGA"  
Povjerenstvo: doc. dr. sc. Hrvoje Perčević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet –  predsjednik, doc. dr. sc. 
Ivana Dražić Lutilsky, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – mentorica i prof. dr. sc. Zvonko Kavran, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 

7.2. Pokretanje postupka obrane 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 2. travnja 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. 
travnja 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

 
 

Polje: Elektrotehnika 
           Pristupnik/ca 
 

1. Zoran Brajević, dipl.ing. 
 
 
 
 

2. Mr.sc. Drago Bago, dipl.ing. 
 
 

                  Povjerenstvo 
 

Prof.dr.sc. Ivan Đurek – predsjednik 
Doc.dr.sc  Antonio Petošić – mentor 
Prof.dr.sc. Ivo Mateljan, FESB Split – član 
 

Prof.dr.sc. Zlatko Maljković – predsjednik  
Prof.dr.sc. Ivo Uglešić – mentor 
Doc.dr.sc. Srđan Žutobradić, HERA Zagreb – član 
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7.2.1. PAULA  ŠUNJIĆ BROZINIĆ, dipl.iur. 
Tema: "UTJECAJ VELIČINE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA NA ODABIR REGULATORNIH 
MJERA" 
Povjerenstvo: prof.dr.sc. Ignac Lovrek – predsjednik, doc.dr.sc. Jasminka Pecotić-Kaufman - Sveučilište u 
Zagrebu  Ekonomski fakultet –  mentorica  i dr.sc. Vlatka Butorac Malnar - Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.3. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom  specijalističkom 
studiju „Transformatori“ 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ održane 2. travnja 
2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i  e-učenje od 2. travnja 2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Transformatori“ za sljedećeg studenta: 
 

7.3.1.  MARINO BAJČIĆ, dipl.ing.  
Tema: "ZAGRIJANJE SLOJNIH NAMOTA U TRANSFORMATORIMA S VALOVITIM KOTLOVIMA" 
Povjerenstvo: prof.dr.sc. Željko Štih – predsjednik, prof.dr.sc. Davor Zvizdić - Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje i dr.sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. 
 
           
         Dekan 
        Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


