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Zapisnik 639. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 2. srpnja 2014. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/13 od 
26. lipnja 2014. 
 

6.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

6.1.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ u I. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi" od 
10.6.2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10.6.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

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

6.2.  Raspis natječaja za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. (zimski) semestar ak. god. 2014./2015. 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ od 10.6.2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10.6.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

6.2.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički 
studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" u I. (zimski) semestar u akademskoj godini 2014./2015. 
-    Broj slobodnih mjesta: 25 
 

7.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

7.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih dana 12.6.2014. i 
24.6.2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta 
prema raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

 

7.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29.10.2013. godine, Narodnim novinama br. 130 od 28.10.2013. 
godine, web stranici Fakulteta od 29.10.2013. godine i web stranici Euraxessa od 28.10.2013. godine za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj, prispjele su 
prijave od dr. sc. Ive Bojić, dr. sc. Aleksandre Čereković, dr. sc. Ognjena Dobrijevića, dr. sc. Marije Furdek, dr. sc. 
Tomislava Grgića, dr. sc. Mirka Sužnjevića, dr. sc. Marina Vukovića i Dhanavantan Balachandera.    
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Dragan Jevtić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i prof. dr. sc. Drago 
Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, konstatiralo je da Dhanavanthan 
Balachander ne ispunjava osnovni uvjet iz članka 32 st 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, jer nije završio doktorski studij i nema doktorat znanosti.  
Navedeno stručno povjerenstvo konstatiralo je da ostali pristupnici u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i Pravilnika o dodatnim uvjetima Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, svi imaju 
pozitivno ocijenjena nastupna predavanja, pozitivna Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, 
Kolegija Zavoda za telekomunikacije i Dekana Fakulteta.  
 

Na temelju usporedbe dosadašnje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti pristupnika te Izvješća i prijedloga 
stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta dr. sc. Marina Vukovića izabire u znanstveno-nastavno 
zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je navedenu odluku (uz 2 suzdržana glasa). 
 

7.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 03.03.2014. godine, Narodnim novinama br. 29 od 28.02.2014. 
godine, web stranici Fakulteta od 03.03.2014. godine i web stranici Euraxessa od 04.03.2014. godine za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj, prispjele su prijave 
od dr. sc. Božidara Filipovića-Grčića, dr. sc. Milivoja Mandića, dr. sc. Hrvoja Pandžića i dr. sc. Siniše Šadeka. 
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivica Pavić, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Matislav 
Majstrović – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, konstatiralo je da su svi 
pristupnici izabrani u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. 
Nadalje povjerenstvo je utvrdilo da svi pristupnici ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja i Pravilnika o dodatnim uvjetima Fakulteta za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta. Svi imaju pozitivno ocijenjena nastupna predavanja kao i pozitivna 
Mišljenja Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta. 
 

Dva člana stručnog povjerenstva izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje predlažu Fakultetskom vijeću da u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto 
docent u Zavodu za visoki napon i energetiku izabere dr. sc. Hrvoja Pandžića budući da dr. sc. Hrvoje Pandžić 
ima najviše znanstvenih radova iz A kategorije (A.1.4.), radove s najvećim faktorom odjeka (IF – impact factor), 
kao i najveću citiranost (A.1.1.) među svim prijavljenim pristupnicima.  Dr. sc. Hrvoje Pandžić ispunjava 4 od 4 
uvjeta iz „Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja" za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, te 4 od 5 uvjeta iz Pravilnika o posebnim 
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uvjetima FER-a za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent. Dr. sc. 
Hrvoje Pandžić ima veliku međunarodnu prepoznatljivost, uključen je u nekoliko kvalitetnih domaćih i 
međunarodnih projekata,  a dobitnik je više nagrada, između ostalog i FER-ove Nagradne za znanost 2012. 
godine za iznimna postignuća u istraživačkom radu u posljednje dvije godine.  
 

Član stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Ivica Pavić dao je izdvojeno mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Božidara 
Filipovića-Grčića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu visoki napon i energetiku obrazlažući da dr. sc. 
Božidar Filipović-Grčić ispunjava 3 od 4 uvjeta iz "Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja" za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, te 4 
od 5 uvjeta iz Pravilnika o posebnim uvjetima FER-a za izbore u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent. Znanstveni, nastavni i stručni profil kandidata dr.sc. Božidara Filipovića-
Grčića najbliži je području kojim se bavio prof. dr. sc. Zdravko Hebel, za čije je radno mjesto, zbog odlaska u 
mirovinu, raspisan predmetni natječaj. Predloženi kandidat mogao bi  najlakše i najkvalitetnije preuzeti nastavne 
obaveze iz skupine predmeta koje je držao prof. dr. sc. Zdravko Hebel i nastaviti započete znanstvene i stručne 
projekte iz područja prijenosa električne energije i analize elektroenergetskog sustava.  
 

U raspravi su s različitim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima sudjelovali član stručnog povjerenstva prof. dr. 
sc. Ivica Pavić, predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, izv. prof. dr. sc. 
Igor Kuzle, Boško Milešević, dipl. ing., dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, glavni tajnik Fakulteta Goran 
Ranogajec, dipl. iur., predsjednik Obora za izbore u zvanja prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Darko Žubrinić, 
prof. dr. sc. Zlatko Maljković, prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Stjepan 
Bogdan.    
 

Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić obavijestio je Vijeće da je dr. sc. Božidar Filipović-Grčić jučer dostavio 
podnesak naslovljen na Glavnog tajnika Fakuteta, Dekana i Odbor za izbore u zvanja u svezi natječaja 
objavljenog na web stranici Fakulteta od 03.03.2014. za radno mjesto docent na koji mu je Gavni tajnik Goran 
Ranogajec, dipl. iur. odgovorio pisanim putem isti dan, te da je danas, 2. srpnja 2014., dostavio identičan dopis 
naslovljen na Fakultetsko vijeće.  
Glavni tajnik Goran Ranogajec, dipl. iur. obavijestio je Vijeće da je stručno povjerenstvo većinom glasova odlučilo 
o prijedlogu Fakultetskom vijeću da u znanstveno–nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnike, grana elektroenergetike i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku izabere 
dr. sc. Hrvoja Pandžića. S obzirom na tu činjenicu i na pozitivno ocjenjeno nastupno predavanje te pozitivno 
mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Dekana Fakulteta i Zavoda za visoki napon i 
energetiku, Fakultetsko vijeće može glasovati samo o gore navedenom prijedlogu stručnog povjerenstva.  
 

Nakon rasprave dekan je predmetno izvješće i prijedlog većine članova stručnog povjerenstva stavio na 
glasovanje. 
 

Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo  
odluku 

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a na temelju Izvješća i prijedloga većine članova stručnog povjerenstva uz 
pribavljeno Mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta, Mišljenje zavodskog kolegija i Mišljenje 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Hrvoja Pandžića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na 
vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno 
mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku FER-a.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.) 
 

(Navedena odluka donijeta je s 74 glasa za, 4 protiv i 27 suzdržanih glasova. Na Fakultetskom vijeću je u trenutku 
glasovanja bilo nazočno 105 članova Fakultetskog vijeća od ukupno 206 članova Fakultetskog vijeća.)  
 

7.1.3. Dr. sc. Mirjana DOMAZET-LOŠO – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Mirta Baranović i prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček - Sveučilište u Zagrebu – 
Prirodoslovno-matematički fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija 
Zavoda za primijenjeno računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta,  
Fakultetsko vijeće dr. sc. Mirjanu Domazet-Lošo izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo i na radno mjesto docent 
u Zavodu za primijenjeno računarstvo.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

7.1.4. Dr. sc. Žarko JANIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Željko 
Štih, doc. dr. sc. Bojan Trkulja i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet i pozitivno 
ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće  dr. sc. Žarka 
Janića izabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika U Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

7.2. Reizbori na FER-u  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 12.6.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta za niže 
navedene pristupnike:  
 

7.2.1. Dr. sc. Mirko RANDIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i  prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka 
mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mirka 
Randića ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na  radno mjesto docent u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)  
 

7.2.2. Dr. sc. Tomislav ŠIKIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Vesna Županović, izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić i  prof. dr. sc. Mirko Primc - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, 
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Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Tomislava Šikića 
ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, 
polje matematika i  na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku.    
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja.)  
 

7.2.3. Dr. sc. Bruno BLAŠKOVIĆ - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i  prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće  
dr. sc. Brunu Blaškovića ponovno izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na  radno 
mjesto izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.)  
 

7.2.4. Mr. sc. Radomir JEČMENICA - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović,  dr. sc. Mario Matijević – suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i 
izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog-inženjerstva i tehnologije, 
Fakultetsko vijeće mr. sc. Radomira Ječmenicu ponovno izabire u stručno zvanje stručni suradnik na vrijeme 
od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto stručni suradnik u Zavodu za 
primijenjenu fiziku.    
 

7.2.5. Vitomir BLAGOJEVIĆ, prof. – na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Nikola Švigir i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet, Fakultetsko vijeće Vitomira Blagojevića, prof. ponovno izabire u stručno zvanje stručni 
suradnik na vrijeme od pet godina za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura i na radno mjesto stručni suradnik u 
Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.     
 

7.3. 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 12.6.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:  
 

7.3.1. Dr. sc. Bojan IVANČEVIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog 
povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Goran Hudec - 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Bojan 
Ivančević 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 elektroakustiku.   
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 znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluke o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

7.3.2. Dr. sc. Sejid TEŠNJAK, redoviti profesor u trajnom zvanju – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog 
povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, prof. dr. sc. Ante Marušić i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da 
pristupnik dr. sc. Sejid Tešnjak 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 visoki 
napon i energetiku.   
 

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 znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj radi donošenja Odluke o ispunjavanju 
kriterija nastavne izvrsnosti.        
 

7.4. Raspis natječaja  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednica održanih dana 12.6.2014. i 
24.6.2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju 
stručnih povjerenstava:  
 

7.4.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje matematika i 
na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Županović, izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić i prof. dr. sc. Siniša 
Slijepčević - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
Ukoliko u postupku izbora bude potrebno provesti i izbor u znanstveno zvanje za koje je ovlašten Prirodoslovno-
matematički fakultet imenuje se prof. dr. sc. Vesna Županović za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva u stručno povjerenstvo za predlaganje izbora u znanstveno zvanje. 
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u 
Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje). 
 

7.4.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje fizika i na 
radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, doc. dr. sc. Sanda Pleslić i prof. dr. sc. Vesna Volovšek - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.  
Ukoliko u postupku izbora bude potrebno provesti i izbor u znanstveno zvanje za koje je ovlašten Prirodoslovno-
matematički fakultet imenuje se izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva u stručno povjerenstvo za predlaganje izbora u znanstveno zvanje. 
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u 
Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje).  
 

7.4.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Šikić, doc. dr. sc. Igor Velčić i doc. dr. sc. Sanda Pleslić.  
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u 
Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje). 
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7.4.4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Sanda Pleslić, prof. dr. sc. Dubravko Horvat i izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.  
(Predmetno radno mjesto odobreno je za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u 
Zagrebu Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje). 
 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14 sjednici održanoj dana 20.05.2014. godine donio je Odluku o 
odobravanju 10 novih radnih mjesta I. vrste zvanja u suradničkom zvanju asistent na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. Financiranje predmetnih radnih mjesta osigurava Fakultet - Zavod (60%) i Sveučilište u Zagrebu 
(40%). 
Radna mjesta popunjavaju se na vrijeme od 3 godine.  
 

7.4.5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na 
suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 
godine.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Šikić, doc. dr. sc. Igor Velčić i doc. dr. sc. Sanda Pleslić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% vlastita sredstva Fakulteta.  
 

7.4.6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Sanda Pleslić, prof. dr. sc. Dubravko Horvat i izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% vlastita sredstva Fakulteta. 
 

7.4.7. Suradnika u suradničkom zvanju 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 od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Mario Kušek i izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 10% RN-HAKOM i 50% RN-FTW.  
 

7.4.8. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, izv. prof. dr. sc. Igor Lacković i prof. dr. sc. Vladimir Medved 
– Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% RN-OZIMS.  
 

7.4.9. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
obradba informacija i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija 
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sven Lončarić, doc. dr. sc. Marko Subašić i izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% RN-ISPA 11.  
 

7.4.10. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Marko Banek i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% projekt s Finom i Konzumom.  
 

7.4.11. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 
izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, doc. dr. sc. Damir Sumina i izv. prof. dr. sc. Marko Delimar.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% projekt „Razvoj naprednih struktura upravljanja asinkronih 
vjetro agregata“.   
 

7.4.12. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Ratko Magjarević.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% projekt IMOLA i IMOLA POT.  
 

7.4.13. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
arhitektura računalnih sustava i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 3 godine.   
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, prof. dr. sc. Željka Mihajlović i  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić.   
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete 60% projekt „Embedded computer engineering learning 
platform – E2LP“ i projekt „Modeliranje i vizualizacija sustava složenih objekata – MVSSO“.  
 

7.5. Poništenje natječaja  
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 12.6.2014. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta donijelo je sljedeće odluke:  
 

7.5.1. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 23.05.2013. godine, Narodnim novinama br. 60 od 
22.05.2013. godine i na web stranici Fakulteta od 22.05.2013. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanredni ili redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika 
i na radno mjesto izvanredni ili redoviti profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku.  
Odluka o raspisivanju predmetnog natječaja bila je donesena na 628. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 
15.05.2013. godine.  
 

7.5.2. Poništava se natječaj objavljen u Večernjem listu od 06.04.2013. godine, Narodnim novinama br. 40 od 
05.04.2013. godine i na web stranici Fakulteta od 05.04.2013. godine za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje docent ili izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.  
Odluka o raspisivanju predmetnog natječaja bila je donesena na 625. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 
20.02.2013. godine.  
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Predmetne Odluke donijete su u skladu sa člankom 67 st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.  
 

II. Znanstvena zvanja  
 

7.6.  Izbor u znanstveno zvanje  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 12.6.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

7.6.1. Dr. sc. Ivica BOTIČKI – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u 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, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivica Botički 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.)   
 

7.6.2. Dr. sc. Marko HORVAT – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc.  
Gordan Gledec, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich -Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marko Horvat 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.)   
 

7.7. Imenovanje stručnih povjerenstava  
 

7.7.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Marina GOLUBA podnesenim dana 22.05.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje 
u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Željko Hocenski – 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

7.7.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ane SOVIĆ podnesenim dana 11.06.2014. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Damir Seršić, prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

7.7.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Branimira IVŠIĆA podnesenim dana 09.06.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i doc. dr. sc. Antonio Šarolić - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

7.7.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ive BAČIĆ podnesenim dana 10.06.2014. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Malarić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić i izv. prof. dr. sc. Zoran Blažević - Sveučilište u 
Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

7.7.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivana BUDISELIĆA podnesenim dana 27.05.2014. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje 
u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – 
Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

7.7.6. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet podnesenim dana 
16.05.2014. godine za pokretanje postupka izbora dr. sc. Ratka GRBIĆA u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje 
u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i izv. prof. dr. sc. Dražen Slišković 
-  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

7.8.  Izbor asistenta     
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 12.6.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  
 

7.8.1. Aleksandar ANTONIĆ, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, doc. dr. sc. Krešimir Pripužić i prof. dr. sc. Drago Žagar – Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet,  Fakultetsko vijeće Aleksandra Antonića, mag. ing. izabire u 
suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika radi stjecanja stupnja doktora 
znanosti za rad na znanstvenom-istraživačkom FP7 projektu „OpenloT – Open Source blueprint for large scale self 
– organizing cloud environments for IoT applications” Grant Agreement Number 287305 voditelj izv. prof. dr. sc. Ivana 
Podnar Žarko i na radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.  
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.    
 

7.9.  Pokretanje postupka izbora asistenta     
 

Na temelju zahtjeva voditelja projekta prof. dr. sc. Silvija Hrabara i predstojnice Zavoda za radiokomunikacije 
prof. dr. sc. Sonje Grgić te prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 12.6.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju raspisa natječaja za izbor:  
 

7.9.1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije, a radi stjecanja stupnja doktora znanosti - 1 izvršitelj za rad na 
znanstveno-istraživačkom UKF projektu „Passive and active metamaterial structures for guiding, scattering and 
radiation of electromagnetic energy“ voditelj prof. dr. sc. Silvio Hrabar.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
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Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 30.09.2015. godine.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Silvio Hrabar, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i izv. prof. dr. sc. Igor Krois.  
 

8.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

8.1.   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 12.6.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

8.1.1. Dario Bojanjac, dipl. ing. – tema: "Modeliranje anizotropnih planarnih i cilindričnih struktura". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Juraj 
Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – mentor i doc.dr.sc. Pavle Goldstein, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet – član. Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o 
očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

8.1.2. Zlatko Hanić, dipl. ing. – tema: "Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva upotrebom strujno ovisnih 
funkcija ulančenih tokova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Damir Žarko – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić – mentor i izv. prof. dr. sc. Željko Hederić, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.3. Ana Branka Jerbić, dipl. ing. – tema: "Izlučivanje elektroencefalografskih oscilatornih promjena vezanih 
uz pokrete s primjenom na sučelje između mozga i računala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Seršić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor i izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.4. Aleksandar Kiričenko, dipl. ing. – tema: "Ne-Fosterov radiofrekvencijski izvor". 
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. 
 

8.1.5. Melika Mešković, dipl. ing. – tema: "Prilagodljivo stvarnovremeno video strujanje u hibridnim mrežama 
ravnopravnih čvorova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Alen 
Bažant – predsjednik, prof. dr. sc. Mladen Kos – mentor i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, 
Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.6. Boris Šnajder, dipl. ing. – tema: "Upravljanje potrošnjom bežične mreže kamera visoke razlučivosti za 
periodički nadzor okoliša". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Siniša Šegvić – predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Bilas – mentor, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – mentor, doc. 
dr. sc. Darko Vasić – član i  izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.7. Domagoj Talapko, dipl. ing. – tema: "Utjecaj distribuiranih izvora energije na povećanje raspoloživosti 
napajanja u telekomunikacijskoj infrastrukturi". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Igor Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – mentor i  prof. dr. sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.8. Elmir Šećerbegović, dipl. ing. – tema: "Optimizacijski model za dodjelu slobodnih mrežnih resursa uz 
pomoć dinamičkih mrežnih agenata". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Alen 
Bažant – predsjednik, prof. dr. sc. Mladen Kos – mentor i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, 
Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.1.9. Zoran Zbunjak, dipl. ing. – tema: "Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže 
zasnovane na sinkroniziranim mjerenjima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu:  izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle – mentor i doc. dr. sc. Dubravko Franklović, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

8.2. 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 12.6.2014. 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: 
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8.2.1.  Kristina Andrić, dipl. ing. – tema: "Modeli kreditnog rizika bazirani na hibridnim metodama dubinske 
analize i adaptivnom evolucijskom grupiranju". 
Prihvaća se tema: "Modeli procjene kreditnog rizika zasnovani na hibridnim metodama dubinske analize i 
evolucijskom grupiranju" (Credit risk assessment models based on hybrid data mining techniques and 
evolutionary clustering). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 3. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Damira Kalpića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.2.2. Mr. sc. Damir Arbula, dipl. ing. – tema: "Raspodijeljeni algoritam za lokalizaciju čvorova u bežičnoj mreži 
s vrlo ograničenim resursima". 
Prihvaća se tema: "Raspodijeljeni algoritam za određivanje položaja čvorova u neusidrenoj bežičnoj mreži 
osjetila" (Distributed algorithm for node localization in anchor free wireless sensor network). 
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 7. svibnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Stjepana Bogdana o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

8.2.3. Luka Lednicki, dipl. ing. – tema: "Upotreba modela programske podrške i sklopovlja u razvoju ugradbenih 
sustava temeljenom na programskim komponentama". 
Prihvaća se tema: "Software and hardware models in component-based development of embedded systems" 
(Programski i sklopovski modeli u razvoju ugradbenih sustava utemeljenom na programskim komponentama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Žagar i prof. dr. sc. Ivica Crnković, Mälardalen University School of 
Inovation, Design and Engineering, Švedska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. svibnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

8.2.4. Mladen Matejaš, dipl. ing. – tema: "Agilni model integracije upravljanja ugovaranjem usluga u bankarstvu 
s postojećom uslužno usmjerenom arhitekturom". 
Prihvaća se tema: "Prilagodljivi model integracije upravljanja ugovaranjem usluga u bankarstvu s postojećim 
sustavom" (Adaptable integration model for management of banking services contracts with a legacy system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr.sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.2.5. Mr. sc. Tomislav Majnarić, dipl. ing. – tema: "Vrednovanje projekata uvođenja pristupnih mreža sljedeće 
generacije zasnovano na teoriji igara". 
Prihvaća se tema: "Vrednovanje uvođenja pristupne mreže sljedeće generacije zasnovano na teoriji igara" (Game 
theory-based evaluation of next generation access network roll-out). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ignaca Lovreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.2.6. Damir Muha, dipl. ing. – tema: "Primjena pasivnih i aktivnih metamaterijala s nultom permitivnosti". 
Prihvaća se tema: "Elektromagnetske strukture temeljene na pasivnim i aktivnim metamaterijalima približno nulte 
permitivnosti" (Electromagnetic structures based on passive and active epsilon-near-zero metamaterials). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 5. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Silvija Hrabara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.2.7. Vlatka Paunović, dipl. ing. – tema: "Rješavanje klase problema pridruživanja elemenata s prioritetnom 
listom korištenjem raspodijeljene programske potpore". 
Prihvaća se tema: "Pridruživanje s prioritetnim listama u raspodijeljenim sustavima primijenjeno na nastavne 
procese" (Preference based allocation in distributed systems applied on educational processes). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. svibnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

8.2.8. Miroslav Petrinić, dipl. ing. – tema: "Analiza elektromagnetskih sila i vibracija sinkronih strojeva 
spregnutim numeričkim proračunima". 
Prihvaća se tema: "Sprega elektromagnetskih sila i vibracija statorskog paketa sinkronog generatora" (Coupling 
of electromagnetic forces and vibrations of synchronous generator stator core). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Hinko Wolf, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. travnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
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8.2.9. Miroslav Rožić, dipl. ing. – tema: "Izračun dispariteta u stereo slikama". 
Prihvaća se tema: "Computation of disparity in stereo images using three-dimensional recursive search" (Izračun 
dispariteta u stereoslikama s pomoću trodimenzionalnog rekurzivnog pretraživanja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 14. svibnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Svena Lončarića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće  odobrava pisanje i obranu doktorskoga rada na engleskom jeziku. 
 

8.2.10. Marijo Šundrica, dipl. ing. – tema: "Sustav upravljanja brzinom vrtnje sinkronog stroja korištenjem 
determinističkih observera i Ljapunovljeve teorije stabilnosti". 
Prihvaća se tema: "Sustav upravljanja brzinom vrtnje sinkronog stroja korištenjem determinističkih estimatora i 
metode linearizacije po povratnoj vezi" 
(Speed control system of synchronous machine based on deterministic observers and feedback linearization 
method). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Igor Erceg. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. lipnja 2014. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Igora Ercega o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 12.6.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije:  
 

8.3.1. Sabina Baraković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Multidimensional modelling of quality of experience for mobile web browsing" 
(Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba putem pokretnih uređaja). 
Mentorica pristupnice doc. dr. sc. Lea Skorin Kapov dostavila je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik, prof. dr. sc. Maja 
Matijašević – članica, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – član,  izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, Sveučilište u 
Zagrebu Grafički fakultet – članica i dr. sc. Martin Varela, znanstveni suradnik, VTT Technical Research Centre of 
Finland – član. 
 

8.3.2. Tomislav Capuder, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Market and environment driven optimization of flexible distributed multi-generation" 
(Tržišno i okolišno uvjetovana optimizacija fleksibilnih distribuiranih višegeneracijskih jedinica). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Davor Škrlec dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić 
– član i dr. sc. Goran Granić, znanstveni savjetnik, Energetski institut “Hrvoje Požar” Zagreb – član. 
 

8.3.3. Davor Davidović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Solving large dense symmetric eigenproblem on hybrid architectures" (Rješavanje velikog 
punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama). 
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom 
doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario 
Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Enrique S. Quintana Ortí, Universidad Jaime I, Department of Computer 
Science and Engineering, Castellón, Španjolska – član. 
 

8.3.4. Vana Jeličić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Holistic approach to energy saving in wireless networks of energy-hungry sensors for 
smart surveillance" (Holistički pristup štednji energije u bežičnim mrežama senzora visoke potrošnje za pametni 
nadzor). 
Mentori pristupnice prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Davide Brunelli, University of Trento, Department of 
Industrial Engineering, Italija dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik, doc. dr. sc. Darko Vasić – 
član i izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – 
član. 
 

8.3.5. Matko Orsag, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Hybrid adaptive control system with augmented user interaction for stable aerial 
manipulation" (Hibridni adaptivni sustav upravljanja s proširenim korisničkim sučeljem za stabilne manipulacije u 
letu). 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Paul Y. Oh, Drexel University Mechanical 
Engineering Department, SAD, dostavili su 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. Vesna 
Županović – članica i prof. dr. sc. Anibal Ollero, University of Seville Ingeniería de Sistemas y Automática 
Department, Seville, Španjolska – član. 
 

8.3.6. Mr. sc. Predrag Pale, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Model of multimedia textbook based on capturing of lectures and aligned with cognitive 
learning theories" (Model višemedijskog udžbenika zasnovanoga na snimci predavanja usklađen s kognitivnim 
teorijama učenja). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Mario Žagar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Branko Jeren – 
član i prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – članica. 
 

8.3.7. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim fotonaponskim modulom 
s ciljem maksimizacije proizvedene snage".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Željko Ban dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Viktor 
Šunde – član i prof. dr. sc. Miro Milanovič, Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Republika Slovenija – član. 
 

8.3.8. Stjepan Stipetić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Optimiranje elektromagnetskoga proračuna serije sinkronih motora s trajnim magnetima".  
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Damir Žarko dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan 
Gašparac – član i dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni suradnik, Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb – 
član. 
 

8.3.9. Vitomir Šeba, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Prilagodljivo skakanje frekvencija u OFDM širokopojasnim radijskim mrežama".  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Borivoj Modlic dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mislav Grgić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan 
Šišul – član i prof dr. sc. Tomislav Švedek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet – 
član. 
 

8.3.10. Peter Škoda, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Heterogeni računalni sustav s programirljivim poljem logičkih elemenata za učenje stabla 
odluke".  
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina, Institut Ruđer Bošković 
Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom 
doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Mlinarić – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

8.3.11. Mr. sc. Vladimir Tudić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Modeliranje električkih karakteristika fotonaponske amorfno-
nanokristalične silicijske ćelije".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Sejid Tešnjak i dr. sc. Davor Gracin, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Petković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Suligoj – član i dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković Zagreb – članica. 
 

8.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 12.6.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

8.4.1. 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 su: prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, Končar-Institut za 
elektrotehniku d.d. Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 (zamjenik: doc. dr. sc. Edouard 
Ivanjko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti). 
 

8.4.2. 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 su: prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci Odjel 
za informatiku. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 
(zamjenik: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak). 
 

8.4.3. 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 je: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 
(zamjenik: prof. dr. sc. Goran Hudec, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet). 
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8.4.4. 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 je: prof. dr. sc. Vlado Glavinić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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,  te se imenuje 
povjerenstvo za obranu 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 (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

8.4.5. 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 je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 
(zamjenik: izv. prof. dr. sc. Igor Krois). 
 

8.4.6. Mr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Model prediktivnoga vrednovanja učinkovitosti interakcije za mobilne aplikacije na 
zaslonima osjetljivima na dodir". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Vlado Glavinić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje 
povjerenstvo za obranu 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 (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić). 
 

8.4.7. 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 su: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić i prof.dr.sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology,Trondheim, Norveška. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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 (zamjenik: prof. dr. sc. Nenad Debrecin). 
 

8.4.8. 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 je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva 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, te se imenuje povjerenstvo za obranu 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. (zamjenik: prof. dr. 
sc. Danko Basch). 
 

8.4.9. Rene Prenc, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalan razmještaj distribuirane proizvodnje u srednjenaponskim elektroenergetskim 
mrežama". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle – član i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, Energetski institut 
Hrvoje Požar, Zagreb – članica, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle – član i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, Energetski institut 
Hrvoje Požar, Zagreb – članica (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Marko Delimar). 
 

8.4.10. Mr. sc. Krunoslav Žubrinić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na 
hrvatskome jeziku". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo 
Bašić – predsjednica, doc. dr. sc. Ivica Botički – član i prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica, 
doc. dr. sc. Ivica Botički – član i prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – član 
(zamjenica: prof. dr. sc. Mirta Baranović). 
 

8.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika     
             Pristupnik/ca                  Povjerenstvo 
 

1. Karlo Griparić, mag. ing.    Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – predsjednik 
    Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor 

  Prof. dr. sc. Mladen Crneković, Fakultet   
  strojarstva i brodogradnje Zagreb – član 
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8.6. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

8.6.1. Boris Crnobrnja, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.6.2. Mladen Matejaš, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.6.3. Josip Vuković, mag. ing. – odobrava se upis u V. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

8.7. Brisanje kolegija  
 

8.7.1. Magdalena Krbot Skorić, dip. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Primjena obradbe signala. 
 

8.8. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

8.8.1. Melika Mešković, 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. 
 

8.8.2. Elmir Šećerbegović, 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. 
 

8.9. Mirovanje studija 
8.9.1. Valentina Zadrija, dipl. ing. – odobrava se mirovanje obveza na  poslijediplomskom sveučilišnom studiju 
za stjecanje akademskog stupnja doktorice znanosti za ak. god. 2013./14. zbog korištenja porodiljnog dopusta. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 13. sjednici održanoj 24. travnja 2014. i 14. sjednici održanoj 10. lipnja 
2014.u 345. akademskoj godini (2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
 

8.10.1. Mr. sc. Davorin Ambruš, dipl. ing. – tema: "Detection of low-metallic content landmines based on 
electromagnetic induction model" (Otkrivanje mina s malom količinom metala zasnovano na elektromagnetskom 
induktivnom modelu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Vedran Bilas. 
 

8.10.2. Mr. sc. Elvisa Bećirović, dipl. ing. – tema: "Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji 
frekvencije elektroenergetskoga sustava zasnovano na referentnom modelu" (Wind power plant control in power 
system primary frequency regulation based on reference model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u Tuzli Fakultet za 
elektrotehniku, Bosna i Hercegovina. 
 

8.10.3. Vedran Bobanac, dipl. ing. – tema: "Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim 
vjetroagregatima" (Linear parameter varying control of large wind turbines).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
 

8.10.4. Ivan Bublić, dipl. ing. – tema: "Analiza i vrednovanje buke cestovnoga prometa s pomoću 
psihoakustičkih parametara" (Road traffic noise analysis and evaluation using psychoacoustic parameters).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić. 
 

8.10.5. Mr. sc. Zoran Ereš, dipl. ing. – tema: "Karakterizacija grafena za primjenu u elektromagnetskim 
metapovršinama" (Graphene characterisation for application in electromagnetic metasurfaces).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
 

8.10.6. Mario Križan, dipl. ing. – tema: "Kauzalnost S-parametara pasivnih prospojnih struktura" (Causality of S-
parameters of passive interconnects).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
 

8.10.7. Mr. sc. Dalibor Krleža, dipl. ing. – tema: "Specifikacijski jezik za metode analize modela informacijskih 
sustava" (Specification language for analysis methods of information system models).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

8.10.8. Jurica Kundrata, mag. ing. – tema: "Design and modelling of planar inductor arrays and electromagnetic 
compatibility analysis of organic light emitting diode luminaries" (Error floor prediction in transmission of 
orthogonal frequency division multiplex signal over time-dispersive channel).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
 

 

Polje: Računarstvo 
 

          Pristupnik/ca 
 

1. Nikola Banić, mag. ing. 
 
 
 
2. Leon Dragić mag. ing. 
 
 
3. Ivan Slivar, mag. ing. 

             

               

                Povjerenstvo 
 

Doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Grafički fakultet  
Zagreb – članica 
 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Mario Kovač – mentor 
Prof. dr. sc. Željko Hocenski, Elektrotehnički  
fakultet, Osijek – član  

 

Prof. dr. sc. Maja Matijašević – predsjednica 
Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov – mentorica 
Izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, Grafički fakultet Zagreb – članica 
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8.10.9. Adriana Lipovac, mag. ing. – tema: "Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu 
frekvencijskoga multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom" (Error floor prediction in 
transmission of orthogonal frequency division multiplex signal over time-dispersive channel). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Borivoj Modlic. 
 

8.10.10. Mr. sc. Miroslav Macan, dipl. ing. – tema: "Smanjivanje istosmjerne komponente struje izmjenjivača s 
galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima" (Minimisation of DC current component  in galvanic isolated 
inverters for railway vehicles).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Željko Jakopović. 
 

8.10.11. Nenad Markuš, mag. ing. – tema: "Pattern recognition with pixel intensity comparisons organized in 
decision trees" (Raspoznavanje uzoraka zasnovano na usporedbama intenziteta piksela posloženima u stabla 
odlučivanja).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Igor S. Pandžić i dr. sc. Jörgen Ahlberg, Linköping University, Švedska. 
 

8.10.12. Pavel Najman, mag. ing. – tema: "Methodology for selection of ionospheric empirical model and single 
layer mapping function error compensation in global navigation satellite systems" (Metodologija odabira 
ionosferskog empirijskog modela i kompenzacija pogreške jednoslojne preslikavajuće funkcije u globalnim 
satelitskim navigacijskim sustavima).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomkislav Kos. 
 

8.10.13. Toni Petrinić, dipl. ing. – tema: "Koordinirano upravljanje više mobilnih robota s kinematičkim i 
dinamičkim ograničenjima" (Coordinated control of multiple mobile robots with kinematic and dynamic 
constraints).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

8.10.14. Vjekoslav Leonard Prčić, mag. ing. – tema: "Application of genetic programming in wireless 
communications networks space optimization" (Primjena genetičkoga programiranja u optimizaciji sustava 
bežičnih komunikacijskih mreža u prostoru).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Dina Šimunić. 
 

8.10.15. Ivan Strnad, dipl. ing. – tema: "Optimalno planiranje i upravljanje mikromrežom s lokalnom virtulanom 
elektranom" (Optimal planning and operation of microgrid based on local virtual power plant). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
 

8.10.16. Davor Šušković, mag. ing. – tema: "Subjektivne metode vrednovanja ugođenosti digitalnih slušnih 
pomagala" (Subjective methods for evaluating fine-tuning of digital hearing aids). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt. 
 

8.10.17. Stjepan Tvorić, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje kvarova rotora kaveznoga asinkronoga motora analizom 
magnetskoga polja u zračnom rasporu" (Rotor faults detection in squirrel-cage induction motor based on magnetic 
field analysis in air-gap). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i izv. prof. dr. sc. Stjepan Car, Končar – Institut za elektrotehniku, 
Zagreb. 
 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti na temelju 
znanstvenih postignuća predloženiku: 
 

8.10.18. Mr. sc. Predrag Pale, dipl.  ing. – tema: "Model of multimedia textbook based on capturing of lectures 
and aligned with cognitive learning theories" (Model višemedijskoga udžbenika zasnovanoga na snimci 
predavanja usklađen s kognitivnim teorijama učenja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar. 
 

9.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

9.1.    Prijedlog tema završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 10. lipnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. 
lipnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ za sljedeće studente: 
 

9.1.1. DANIELA TRUTIN, mag. ing. 
Prihvaća se tema: "REGULATORNI ASPEKTI KOMUNIKACIJSKE USLUGE PRIJENOSA GOVORA 
INTERNETSKOM MREŽOM" ("REGULATORY ASPECTS OF VOICE COMMUNICATION SERVICE THROUGH 
INTERNET NETWORK") 
Mentor:  prof. dr. sc. Dragan Jevtić. 
 

9.1.2. ANĐA POKRAJČIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "EUROPSKI REGULATORNI OKVIR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA" ("EUROPEAN 
PERSONAL DATA PROTECTION FRAMEWORK") 
Mentor:  prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet.   
 



13 

 

 
9.1.3. NIKOLA MUSA, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "DOSTUPNOST, SIGURNOST I REGULATORNI  ASPEKTI  JAVNIH USLUGA 
ZASNOVANIH NA RAČUNARSTVU U OBLAKU" ("AVAILABILITY, SECURITY AND REGULATORY ASPECTS 
OF PUBLIC SERVICES BASED ON CLOUD COMPUTING") 
Mentor: prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
 

9.1.4. Mr. sc. VESNA HITREC, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "USPOSTAVA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ELEKTRONIČKE 
KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE" ("SETTING UP OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF 
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE") 
Mentorica:  izv. prof. dr. sc. Željka Car. 
 

9.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 10. lipnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. 
lipnja 2014. 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: 
 

9.2.1. IVANA BIKIĆ, dipl. iur. 
Tema: "ANALIZA VIŠESEKTORSKE REGULACIJE U EUROPSKOJ UNIJI" ("ANALYSIS OF MULTISECTOR 
REGULATION IN EUROPEAN UNION") 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

9.3. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 10. lipnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. 
lipnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

9.3.1. ZRINKA JONJIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ do 30. lipnja 2015. godine. 
 

9.4. Imenovanje nositelja predmeta 
 

9.4.1. Na kolegiju: "Regulatorni aspekti mreža i usluga" sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ prihvaća se promjena nositelja predmeta 
kako sljedi: 
 

dosadašnji nositelji: 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek 
prof. dr. sc. Gordan Ježić 
 

novi nositelji: 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek 
prof. dr. sc. Gordan Ježić 
dr. sc. Dražen Lučić. 
 

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

9.5. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 10. lipnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. lipnja 2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ i imenovanju mentora za sljedećeg 
studenta: 
 

9.5.1. SAŠA STANKOVIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "USPOREDBA KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA ZA PRIJENOS PODATAKA IZMEĐU 
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I CENTRA DALJINSKOG UPRAVLJANJA NA PRUZI MORAVICE-
RIJEKA" (COMPARISON OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DATA TRANSMISSION BETWEEN 
POWER FACILITIES AND  REMOTE CONTROL CENTER ON THE TRACK MORAVICE-RIJEKA) 
Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić. 
 

III.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

9.6. Predaja završnog specijalističkog rada na ocjenu 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori” održane 9. lipnja 2014. 
godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. lipnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je odluku: 
 

9.6.1. DARIO TRBUŠIĆ, dipl.ing. - odobrava se predaja završnog specijalističkog rada na ocjenu. 

 

  Dekan 
 

             Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


