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Zapisnik 634. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 22. siječnja 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/2 
od 17. siječnja 2014. 
 

5.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

Na temelju Natječaja za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prijedloga Povjerenstva 
za nagrađivanje zaposlenika i studenata, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo   

 

odluku 
 

5.1.1. Za dodjelu nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predlaže se 
 

prof. dr. sc. Ivan Petrović, 
za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti s iznimnim i trajnim značenjem za 
Republiku Hrvatsku i to posebice za iznimno vrijedno znanstveno dostignuće u istraživanju novih strategija 
upravljanja složenim elektromehaničkim sustavima i autonomnim mobilnim robotima.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
 

6.1. Izbori na FER-u                            
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 9.1.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja i na radna mjesta 
prema raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

6.1.1. Dr. sc. Igor KUZLE – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za visoki napon i 
energetiku, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Igora Kuzle izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu 
za visoki napon i energetiku.  
(Izbor potvrđuje Senat.) 
 

6.1.2. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29.10.2013. godine, NN broj 130 od 28.10.2013. godine, na 
web stranici Fakulteta od 29.10.2013. godine i na 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, primljene 
su prijave od dr. sc. Ive Bojić, dr. sc. Aleksande Čereković, dr. sc. Ognjena Dobrijevića, dr. sc. Marije Furdek, 
dr. sc. Tomislava Grgića, dr. sc. Mirka Sužnjevića, dr. sc. Marina Vukovića i Dhanavanthana 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 uvidom u prijave i priložene 
materijale pristupnika konstatiralo je da pristupnici dr. sc. Iva Bojić, dr. sc. Aleksandra Čereković, dr. sc. 
Ognjen Dobrijević i dr. sc. Marin Vuković imaju zvanje znanstvenog suradnika za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika.  
Pristupnici dr. sc. Marija Furdek i dr. sc. Tomislav Grgić pokrenuli su postupak izbora u znanstveno zvanje na 
osobni zahtjev i isti su u tijeku.  
Dhanavanthan Balachander ne ispunjava osnovni uvjet iz članka 32 stavak 2 Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje budući da nema akademski stupanj doktora 
znanosti.  
Na temelju prijedloga imenovanog povjerenstva Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Mirko 
Sužnjević 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.  
Po okončanju postupaka izbora u znanstvena zvanja stručno povjerenstvo će predložiti Fakultetskom vijeću 
donošenje odluke o izboru kandidata u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom 
natječaju.  
 

6.2. Raspis natječaja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 9.1.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeće radno mjesto i imenovanju 
stručnog povjerenstva:  
 

6.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje 
matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje  i na radno mjesto docent u Zavodu 
za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mervan Pašić, doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović i prof. dr. sc. Mladen 
Jurak – Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.    
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom izv. prof. dr. sc. Luke Korkuta u mirovinu. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
Ukoliko u postupku izbora bude potrebno provesti i izbor u znanstveno zvanje za koje je ovlašten 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u stručno povjerenstvo za predlaganje izbora u 
znanstveno zvanje za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva imenuje se prof. dr. sc. Mervan 
Pašić.  
II. Znanstvena zvanja 
6.3.  Izbori u znanstveno zvanje 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 9.1.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:   
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6.3.1. Dr. sc. Tomislav GRGIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Maja Matijašević, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. 
Tomislav Grgić 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.)   
 

6.4. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje  
 

6.4.1. Dr. sc. Anamari NAKIĆ podnijela je dana 08.01.2014. godine zahtjev za  pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje  se prof. dr. sc. Mario 
Osvin Pavčević.    
 

6.5.  Promjena mentora  
 

6.5.1. U svezi sa zahtjevom Zavoda za visoki napon i energetiku klasa: 640-03/13-01/67 ur.broj: 251-67/306-
13/60 od 04.12.2013. godine, a na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanje od 9.1.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće Frani Tomaševiću, dipl. ing. znanstvenom novaku u suradničkom zvanju asistenta na 
znanstveno-istraživačkom projektu pod radnim nalogom – 1271 umjesto umirovljenog mentora prof. dr. sc. 
Zdravka Hebela imenuje novog mentora prof. dr. sc. Ivicu Pavića.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

7.1.   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 9.1.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.1.1. Vedran Bobanac, dipl. ing. – tema: "Upravljanje vjetroagregatom megavatne klase primjenom metode 
linearno promjenjivih parametara". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – mentor i dr. sc. Mate Jelavić, znanstveni 
suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Toni Petrinić, dipl. ing. – tema: "Upravljanje gibanjem mobilnih robota u zadanim formacijama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – mentor i dr. sc. Mišel Brezak, znanstveni suradnik, 
Scopic Software Ltd., SAD – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Davor Šušković, mag. ing. – tema: "Metode vrednovanja ugođenosti digitalnih slušnih pomagala s 
pomoću računala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Bojan Ivančević – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt – mentor i prof. dr. sc. Tino Bucak, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.2. 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 9.1.2014. 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: 
 

7.2.1. Niko Bako, dipl. ing. – tema: "Projektiranje sklopova RFID sustava u CMOS tehnologiji". 
Prihvaća se tema: "Circuit design of radio frequency identification system blocks in CMOS technology" 
(Projektiranje sklopova radiofrekvencijskih identifikacijskih sustava u tehnologiji CMOS). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Adrijan Barić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. prosinca 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Adrijana Barića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.2. Nenad Markuš, mag. ing.  – tema: "Stablaste strukture za raspoznavanje uzoraka u računalnom vidu". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 25. studenoga 2013. godine i 
izvješća na Vijeću mentora prof. dr. sc. Igora Sunday Pandžića o očekivanome izvornom znanstvenom 
doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.3. Vjekoslav-Leonard Prčić, mag. ing. – tema: "Optimizacija sustava bežičnih komunikacijskih mreža u 
prostoru pomoću hibridnih genetičkih algoritama". 
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Prihvaća se tema: "Application of genetic programming in wireless communications networks space 
optimization" (Primjena genetičkog 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. travnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentorice prof. dr. sc. Dine Šimunić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.4. Biljana Tanatarec, dipl. ing. fizike – tema: "Analiza kompleksnih polja MIMO antena na in-situ 
mjerenja električnog polja četvrte generacije pokretne telefonije u svrhu procjene utjecaja na ljude". 
Prihvaća se tema: "Metoda za mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja utemeljena na modelu 
četvrte generacije pokretne telefonije" (High-frequency electromagnetic field measurement method based on 
the model of the fourth generation mobile telephony). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: prof. dr. sc. Dina Šimunić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 8. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentorice prof. dr. sc. Dine Šimunić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.3.  Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije  
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 9.1.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije:  
 

7.3.1. Ivan Budiselić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Component recommendation for development of composite consumer 
applications" (Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Siniša Srbljić dostavio je 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. 
Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, d.o.o., Zagreb – član. 
 

7.3.2. Marko Butorac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Učinkovit programski definiran prijamnik visoke dinamike" (Efficient high 
dynamic range software defined receiver). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Mladen Vučić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik, prof. dr. sc. Damir 
Seršić – član i doc. dr. sc. Miroslav Vrankić, Svečilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
 

7.3.3. Ivan Marković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Moving objects detection and tracking by omnidirectional sensors of mobile 
robot" (Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata svesmjernim senzorima mobilnoga robota). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Ivan Petrović dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik, prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – član i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet – član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 9.1.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.4.1. Goran Delač, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Reliability management of composite consumer applications" (Upravljanje pouzdanošću 
kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Jakobović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član i prof. dr. sc. 
Goran Martinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet  – član, te se 
imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – predsjednik, izv. prof. dr. 
sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet  – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk). 
 

7.4.2. Mr. sc. Damir Kralj, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Model mjerenja kakvoće programske potpore vođenju ordinacija obiteljske 
medicine". 
Mentori pristupnika su: prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković i doc. dr. sc. Miroslav Končar, Oracle Hrvatska 
d.o.o, Zagreb. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – član i prof. dr. sc. Josipa Kern, Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet Zagreb – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – član i prof. dr. sc. Josipa Kern, Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić). 
 

7.4.3. Mr. sc. Damir Poleš, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Multilevel scheduling in complex real-time systems" (Višerazinsko 
raspoređivanje u složenim sustavima za rad u stvarnom vremenu). 
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Mentor pristupnika je: akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Jakobović – predsjednik, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – predsjednik, doc. dr. sc. Leonardo Jelenković – član i prof. dr. 
sc. Goran Martinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član 
(zamjenik: doc. dr. sc. Tomislav Hrkać). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 

 

7.6.1. Mr. sc. Davor Petranović, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici Javni govor i uz 
suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

7.7. Imenovanje mentora 
7.7.1. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – imenuje se mentor prof. dr. sc. Nikola Bogunović umjesto 
dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Marijana Kunštića zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

7.8. Brisanje kolegija 
7.8.1. Zlatko Hanić, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Primijenjene tehnike estimacije. 
 

7.9. Promjena znanstvenog polja  
7.9.1. Mr. sc. Nenad Dragun, dipl. ing. – odobrava se, zbog promjene područja istraživanja, promjena 
znanstvenog polja doktorskog studija iz znanstvenog polja elektrotehnika u znanstveno polje računarstvo. 
 

7.10. Nastavak studija 
Točka 7.10.1. Boris Šnajder, dipl. ing. – skida se s dnevnog reda. 
 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.11.1. Andrej Grgurić, dipl. ing. – tema: "Prilagodba korisničkih sučelja za multimodalnu interakciju u 
okolinom potpomognutom življenju".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek. 
 

7.11.2. Srećko Jurić-Kavelj, dipl. ing. – tema: "Detection and tracking of moving objects with entropy based 
track management" (Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata uz upravljanje pratiocima zasnovano na 
entropiji). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
 

7.11.3. Nenad Katanić, mag. ing. – tema: "Hibridni mehanizam semantičkoga uparivanja za unaprjeđenje 
automatizacije sinteze programskih prototipova".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

7.11.4. Matko Orsag, dipl. ing. – 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). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Paul Y. Oh, Drexel University, SAD. 
 

7.11.5. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim 
fotonaponskim modulom s ciljem maksimizacije proizvedene snage". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Ban. 
 

7.11.6. Ivan Rajšl, dipl. ing. – tema: "Modelling coordinated operation of two independently owned hydro 
power plants in same basin" (Modeliranje koordiniranoga rada dviju hidroelektrana različitih vlasnika na istom 
vodnom slivu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slavko Krajcar i prof. dr. sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norveška. 
 

7.11.7. Peter Škoda, dipl. ing. – tema: "Heterogeni računalni sustav s programirljivim poljem logičkih 
elemenata za učenje stabla odluke".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Branka Medved Rogina, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb. 
 

8. Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 

Polje: Elektrotehnika 
        Pristupnik/ca 
 

1. Ivan Ivek, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
 

 
                     Povjerenstvo 
 

Prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik 
Prof. dr. sc. Damir Seršić – mentor 
Dr. sc. Ivan Marić, znanstveni savjetnik, IRB Zagreb – mentor 
Doc. dr. sc. Jan Šnajder – član 
Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, IRB  
Zagreb – član 
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8.1.  Pokretanje postupka ocjene specijalističkog rada  
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 2. 
siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. siječnja 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene specijalističkog rada na poslijediplomskom 
specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedećeg studenta: 
 

8.1.1.  NIKOLA PAVKOVIĆ, dipl. ing.  
Tema: "PENETRACIJSKO ISPITIVANJE METODAMA DRUŠTVENOG INŽENJERINGA"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – mentor i prof. dr. sc.  Željko Hutinski – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin. 
 

8.2. Pokretanje postupka obrane specijalističkog rada  
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 2. 
siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. siječnja 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedeće studente: 
 

8.2.1. IVA JELIČIĆ, dipl. ing. mat.  
Tema: "PROGRAMSKO OSTVARENJE NOVIH FUNKCIJA ZA IZRAČUNAVANJE SAŽETKA  PORUKE"   
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marin Golub – mentor i prof. dr. sc. Andrej Dujella – Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno matematički fakultet.  
Zamjenik: doc. dr. sc. Stjepan Groš. 
 

8.2.2. LUKA PERKOV, dipl. ing.  
Tema: "SECURITY ISSUES WITH REMOTE CONFIGURATION OF INTERNET SERVICE PROVIDERS' 
NETWORK EQUIPMENT" ("SIGURNOSNI ASPEKTI UDALJENOG KONFIGURIRANJA MREŽNE OPREME 
KOD PRUŽATELJA USLUGA PRISTUPA INTERNETU")  
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Stjepan Groš – predsjednik, 
izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin.  
Zamjenik: izv. prof. dr. sc.  Marin Golub. 
 

8.2.3. SINIŠA VUKOJEVIĆ, dipl. ing.  
Tema: "POVREDA PRIVATNOSTI KORISNIKA NEOVLAŠTENIM OSLUŠKIVANJEM IPTV PROMETA U 
KUĆNOJ MREŽI"  
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Stjepan Groš – predsjednik, 
izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – mentor i prof. dr. sc. Željko Hutinski – Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc. 
 

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

 

8.3.   Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 7. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
10. siječnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog 
rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ i imenovanju mentora za sljedećeg studenta: 
 

8.3.1. TOMISLAV TURK, mag. oec.  
Prihvaća se tema: "ANALIZA KONKURENTNOSTI U TELEKOMUNIKACIJAMA" ("BENCHMARKING  IN 
TELECOMMUNICATIONS") 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

8.4. Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada  
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 7. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
10. siječnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeće studente: 
 

8.4.1. BRANKO KOVIJANIĆ, dipl. oec. 
Tema: "ANALIZA RELEVANTNIH TRŽIŠTA I STANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U 
POTENCIJALNIM ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić 
Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednica, prof. dr. sc. Ignac Lovrek - mentor i prof. 
dr. sc. Branko Mikac. 
 

8.4. 2.  DANIELA KUŠTOVIĆ KOKOT, dipl. iur. 
Tema: "UNIVERZALNE USLUGE U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek -  
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc. Leo 
Cvitanović - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
8.5. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada  
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 7. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
10. siječnja 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 sljedećeg studenta: 
 



6 
 

8.5.1. JURE  BRKLJAČIĆ, dipl. ing. 
Tema: "MODELI ULAGANJA U PRISTUPNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE"  
Imenuje se povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić 
Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednica, prof. dr. sc.  Branko Mikac - mentor i prof. 
dr. sc. Ignac Lovrek. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

8.6.  Imenovanje nositelja predmeta na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom 
specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 7. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
10. siječnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je  

odluku 
 

Imenuju se nositelji predmeta na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“, kako sljedi: 
 

8.6.1. "Informacijske i komunikacijske usluge" 
Dosadašnji nositelji: 
Prof. dr. sc. Antun Carić, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 
Prof. dr. sc. Maja Matijašević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
 

Imenuju se novi nositelji: 
Prof. dr. sc. Maja Matijašević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Izv. prof. dr. sc. Željka Car, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 
 

8.6.2. "Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija" 
Dosadašnji  nositelj: Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
 

Imenuju se novi nositelji: 
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
Doc. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

8.6.3. "Mikroekonomija"  
Dosadašnji nositelj: Prof. dr. sc. Mirjana Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 

Imenuju se novi nositelji:  
Prof. dr. sc. Mirjana Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
Prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 

8.6.4. "Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije" 
Dosadašnji  nositelji: 
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

Imenuju se novi nositelji: 
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
Dr. sc. Nikola Popović, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb 
 

8.7. Produžetak specijalističkog studija  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 7. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
10. siječnja 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku: 
 

8.7.1. MARIJA KORAJAC (BISTRIČKI), dipl. iur. – odobrava se produžetak sveučilišnog interdisciplinarnog 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ do 31. siječnja 2015. 
godine bez plaćanja dodatnih troškova zbog mirovanja i rodiljnog dopusta. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
 

8.8. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
održane 10. siječnja 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. siječnja 
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: 
 

8.8.1. JAKOV UNGAROV, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "POSTROJENJA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE ZA ELEKTRIČNU VUČU" 
("REACTIVE POWER COMPENSATORS IN ELECTRIC TRACTION")  
Mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
 
                             Dekan 
 

        Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić  


