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Zapisnik 628. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 15. svibnja 2013. 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/9 
od 10. svibnja 2013. i nadopune poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/10 od 14. svibnja 
2013. 
 

4. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
4.1.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ u I. 

(zimski)  semestar ak.god. 2013./2014. 
Prodekan za znanost prof. dr. sc.  Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu Povjerenstva za 
poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ od 30.4.2013. i Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-
učenje od 30.4.2013.,  koji se odnose na raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski 
specijalistički studij „Transformatori“ u 1. (zimski)  semestar ak.god. 2013./2014., temeljem čega je 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donijelo 

odluku 
4.1.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Transformatori" u 1. 
(zimski) semestar akademske godine 2013./2014.  
- Broj slobodnih mjesta: ukupno 25.  
 

4.2. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
- Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2012./2013. 
Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a od 10.5.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
4.2.1. Fakultetsko vijeće prihvaća i potvrđuje prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
FER-a, koje je prema kriterijima izvrsnosti ocijenilo 7 prispjelih studentskih radova sukladno Natječaju za 
dodjelu Rektorove nagrade, Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade i Smjernicama FER-a za vrednovanje 
radova studenata i utvrdilo sljedeći prijedlog radova studenata FER-a za dodjelu Rektorove nagrade za 
ak.god. 2012./2013.: 
    Autor-i                       Naziv rada                Mentor 
   

Edin Kočo Razvoj i izrada uređaja za  
kontinuirani nadzor i upravljanje agrikulturnim 
sustavima 

 Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 

   

Josip Lončar Elektrostimulator živaca za ublažavanje osjeta 
boli 

 Prof. dr. sc. Mario Cifrek 

   

Anja Babić, 
Kruno Hrvatinić 

Inteligentno hvatanje predmeta humanoidnim 
robotom NAO 

 Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 

   

Marko Đurasević, 
Dino Šantl 

Izvedba algoritma za kompresiju medicinskih 
slikovnih podataka  
korištenjem grafičkog procesora s ciljem 
povećanja propusnosti i   
smanjenja utrošene energije 

 Doc. dr. sc. Josip Knezović 

   

Filip Pavetić, 
Goran Žužić 

LISA - Alat za poravnanje DNA očitanja  Doc. dr. sc. Mile Šikić 

   

Kristijan Košutić Reverberacijska komora  Prof. dr. sc. Krešimir Malarić 
   

Filip Melinščak Sučelje mozak-računalo: usporedba linearne 
diskriminantne analize i stroja s potpornim 
vektorima 

 Prof. dr. sc. Mario Cifrek 

 

4.3. Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom       
Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o izvješću Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom kako sljedi: 
1). Unutarnje vrednovanje nastavnika 
- Vrednovanje u akademskoj godini 2012./2013. provode nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno 

zvanje izvanredni ili redoviti profesor. 
- Vrednovanje se provodi na jednom od predmeta koji nastavnik predaje. 
- www.fer.unizg.hr/radna_tijela_fv/ouk/unutarnje_vrednovanje  
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je navedeno izvješće. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
I.  Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
5.1. Izbori na FER-u                            
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
6.5.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja, odnosno 
suradnička zvanja i na radna mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

5.1.1. Dr.sc. Zvonimir ŠIPUŠ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Juraj Bartolić, prof.dr.sc. Borivoj Modlic i prof.dr.sc. Dragan Poljak - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za radiokomunikacije, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Zvonimira 



2 
 

Šipuša izabire u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu  za 
radiokomunikacije.  
(Izbor potvrđuje Senat) 
 

5.1.2. Dr.sc. Dubravko SABOLIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Željko Štih, prof.dr.sc. Zoran Skočir i prof.dr.sc. Maja Pervan – Sveučilište u Splitu Ekonomski 
fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Dubravka 
Sabolića izabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.1.3. Karlo FILIPAN, mag.ing.el. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Ivan Đurek, prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović i prof.dr.sc. Gordan Šišul, Fakultetsko vijeće Karla 
Filipana, mag.ing.el. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto asistent u  Zavodu za elektroakustiku.  
Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović.  
Sukladno Zakonu sa imenovanim bi se sklopio Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina.   
 

5.2. Raspis natječaja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
6.5.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i 
imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

5.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, grana umjetna inteligencija i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Nikola Bogunović, prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger – 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel. 
 

5.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 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 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Nikola Čavlina, prof.dr.sc. Dubravko Pevec i prof.dr.sc. Željko Bogdan – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

5.2.3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, 
polje matematika, grana financijska i poslovna matematika u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 
izvršitelj   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Ilko Brnetić, prof.dr.sc. Neven Elezović i prof.dr.sc. Zoran Vondraček - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

5.3.  Promjena stručnog povjerenstva  
5.3.1. Fakultetsko vijeće na svojoj 612. sjednici imenovalo je stručno povjerenstvo u sastavu prof.dr.sc. 
Zoran Skočir, prof.dr.sc. Marijan Kunštić i prof.dr.sc. Drago Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto 
docent ili izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka. 
Umjesto umirovljenog profesora dr.sc. Marijana Kunštića Fakultetsko vijeće imenuje za člana stručnog 
povjerenstva prof.dr.sc. Dragana Jevtića. 
 

5.4.  Produljenje Ugovora o radu sukladno članku 87. stavak 6. Statuta Sveučilišta   
Na temelju dostavljenih Prijedloga zavodskih kolegija o utvrđenim potrebama za nastavkom rada redovitih 
profesora u trajnom zvanju, koji istekom ove akademske godine navršavaju 65 ili više godina života, a 
uzimajući u obzir njihov znanstveni doprinos i uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih 
znanstvenika, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o produljenju Ugovora o radu za ak.god. 
2013./2014. sljedećim redovitim profesorima u trajnom zvanju: 

1. prof.dr.sc. Nikola Bogunović - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
arhitektura računalnih sustava,    

2. prof.dr.sc. Juraj Bartolić – znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije,  

3. prof.dr.sc. Bojan Ivančević - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika 

4. prof.dr.sc. Damir Kalpić - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
informacijski sustavi,  

5. prof.dr.sc. Ignac Lovrek - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika 

6. prof.dr.sc. Neven Mijat - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika,  

7. prof.dr.sc. Branko Mikac - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i informatika,  

8. prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika.  

9. prof.dr.sc. Dubravko Pevec - znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika 
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Odluka Fakultetskog vijeća proslijediti će se Vijeću tehničkog područja na potvrdu, po dobivanju koje će se 
pristupiti sklapanju Ugovora o radu. 
 

II. Znanstvena zvanja 
5.5.  Izbori u znanstveno zvanje  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
6.5.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

5.5.1. Dr.sc. Željko BAN – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Zdenko Kovačić, prof.dr.sc. Zoran Vukić i prof.dr.sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr.sc. Željko Ban ispunjava uvjete iz Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.2. Dr.sc. Viktor ŠUNDE – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Željko Jakopović, prof.dr.sc. Fetah Kolonić i prof.dr.sc. Juraj Šimunić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Viktor Šunde ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.3. Dr.sc. Željko TOMŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Vladimir Mikuličić, prof.dr.sc. Tomislav Tomiša i prof.dr.sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Željko 
Tomšić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.4. Dr.sc. Darko KOLARIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Damir Seršić, prof.dr.sc. Ivan Petrović i dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik - Institut Ruđer Bošković 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Darko Kolarić ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.5. Dr.sc. Marko SUBAŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Sven Lončarić, prof.dr.sc. Damir Seršić i prof.dr.sc. Darko Stipaničev - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Marko 
Subašić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.6. Dr.sc. Iva BOJIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. Ignac 
Lovrek, doc.dr.sc. Igor Čavrak i prof.dr.sc. Saša Dešić - Ericsson Nikola Tesla Zagreb, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnica dr.sc. Iva Bojić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo.         
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.7. Dr.sc. Mario MUŠTRA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Mislav Grgić, prof.dr.sc. Borivoj Modlic i doc.dr.sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Mario Muštra ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.8. Dr.sc. Siniša POPOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Nikola Bogunović, prof.dr.sc. Krešimir Ćosić i profesor visoke škole dr.sc. Miroslav Slamić, znanstveni 
suradnik – Tehničko veleučilište Zagreb,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Siniša 
Popović ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

5.5.9. Dr.sc. Ante ELEZ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Ivan Gašparac i prof.dr.sc. Stjepan Car – Končar – Institut za elektrotehniku 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Ante Elez 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.        
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Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na zahtjev Končar – Institut za elektrotehniku Zagreb.)   
 

5.5.10. Dr.sc. Mihaela VRANIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Zoran Skočir, prof.dr.sc. Boris Vrdoljak i dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik – Institut 
Ruđer Bošković, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr.sc. Mihaela Vranić ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.         
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

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

5.5.12. Dr.sc. Neven ČOBANOV – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Željko Jakopović, prof.dr.sc. Viktor Šunde i doc.dr.sc. Denis Pelin - Sveučilište J.J. Strossmayera 
u Osijeku Elektrotehnički fakultet,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Neven Čobanov 
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 zahtjev Končar – Institut za elektrotehniku Zagreb.)   
 

5.6. Imenovanje stručnih povjerenstava 
5.6.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Miroslava MESIĆA podnesenim dana 22.04.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u 
sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Sejid Tešnjak, prof.dr.sc. Ivica Pavić i dr.sc. Eraldo Banovac, znanstveni 
savjetnik - Hrvatska energetska regulatorna agencija.  
 

5.6.2. U svezi sa zahtjevom Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu podnesenim dana 10.04.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivana MAGDALENIĆA u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo 
za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Zoran Skočir,  
prof.dr.sc. Siniša Srbljić i prof.dr.sc. Neven Vrček – Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike.  
 

5.7. Promjena stručnog povjerenstva  
5.7.1. Fakultetsko vijeće na svojoj 626. sjednici održanoj dana 20.03.2013. godine imenovalo je stručno 
povjerenstvo za izbor dr.sc. Lee SKORIN-KAPOV  u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. 
Ignac Lovrek, prof.dr.sc. Maja Matijašević i prof.dr.sc. Darko Huljenić - Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
Fakultetsko vijeće umjesto navedenog povjerenstva imenuje novo stručno povjerenstvo za izbor imenovane 
u znanstveno zvanje viši znanstveni  suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u 
sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Maja Matijašević, prof.dr.sc. Igor Sunday Pandžić i prof.dr.sc. Darko Huljenić 
- Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

III.  Znanstveni novaci 
5.8. Pokretanje postupaka izbora znanstvenih novaka  
Na temelju zahtjeva voditelja projekta prof.dr.sc. Gordana Ježića i predstojnika Zavoda za telekomunikacije 
prof.dr.sc. Maje Matijašević  te prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.5.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju postupka izbora znanstvenog novaka (bez 
javnog natječaja):  
 

5.8.1. Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, radi stjecanja stupnja doktora znanosti - 1 izvršitelj za rad na istraživačkom projektu suradnje s 
Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), voditelj prof.dr.sc. Gordan Ježić.  
(izbor Damjana Katušića, mag.ing.) 
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme od 2 godine.     
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Gordan Ježić, prof.dr.sc. Mario Kušek i prof.dr.sc. Saša Dešić - Ericsson 
Nikola Tesla Zagreb.  
 

Na temelju zahtjeva voditelja projekta prof.dr.sc. Stjepana Bogdana i predstojnika Zavoda za automatiku i 
računalno inženjerstvo prof.dr.sc. Hrvoja Mlinarića te prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
dana 6.5.2013. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju postupka izbora 
znanstvenog novaka (bez javnog natječaja):  
 

5.8.2. Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, radi stjecanja stupnja doktora znanosti - 2 izvršitelja za rad na znanstveno-istraživačkom projektu 
„ASSISI_bf – Animal and robot Societies Self-organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish)“, FP7 
– projekt Grant Agreement Number 601074, voditelj prof.dr.sc. Stjepan Bogdan. 
(izbori Tomislava Hausa, mag.ing. i Karla Griparića, mag.ing.) 
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 31.01.2015. godine.    
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Stjepan Bogdan, prof.dr.sc. Zdenko Kovačić i  prof.dr.sc. Vedran Bilas.     
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5.9.  Promjena Ugovora o radu   
5.9.1. Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 27.06.2012. godine sklopljen je Ugovor o radu na određeno 
vrijeme od 01.09.2012. do 31.08.2014. godine sa Krunoslavom Ivešićem, dipl.ing. radi obavljanja poslova 
znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstveno –istraživačkom projektu PBRC.   
Na temelju prijedloga voditelja projekta prof.dr.sc. Ivana Petrovića, Predstojnika Zavoda prof.dr.sc. Maje 
Matijašević te Odbora za izbore u zvanja sa sjednice od 6.5.2013., Fakultetsko vijeće odobrava prijelaz 
znanstvenog novaka Krunoslava Ivešića, dipl.ing. na projekt „ACROSS – Centre of Research Excellence for 
Advanced Cooperative Systems“ (FP7 – projekt Grant Agreement Number 285939). 
S imenovanim će se sklopiti novi Ugovor o radu od 01.05.2013. do 30.09.2014. godine.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
6.1.  Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij - javni razgovor 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.5.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

6.1.1. Sabina Baraković, dipl.ing.  – tema: "Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete kod 
pregledavanja Web sadržaja putem pokretnih uređaja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Ignac Lovrek – predsjednik, doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov – mentorica i prof.dr.sc. Jesenka Pibernik, 
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Ivan Budiselić, dipl.ing. – tema: "Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih 
primjenskih programa". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Zoran Kalafatić – predsjednik, prof.dr.sc. Siniša Srbljić – mentor i doc.dr.sc. Andro Milanović, AMI-
PROGRAM, d.o.o. Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Andrej Grgurić, dipl.ing. – tema: "Mehanizam prilagodbe korisničkih sučelja za multimodalnu 
interakciju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Željka Car – predsjednica, prof.dr.sc. Mario Kušek – mentor i prof.dr.sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla 
Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Mr.sc. Kristijan Frlan, dipl.ing. – tema: "Zaštita cjelovitosti prijenosnog elektroenergetskog sustava 
s integriranim obnovljivim izvorima energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Ivica Pavić – predsjednik, prof.dr.sc. Ante Marušić – mentor i doc.dr.sc. Dubravko Franković, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Damjan Katušić, mag.ing. – tema: "Složene usluge u komunikacijskim sustavima stroja sa strojem". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Ignac Lovrek – predsjednik, prof.dr.sc. Gordan Ježić – mentor i prof.dr.sc. Dinko Begušić, Sveučilište u 
Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Rene Prenc, dipl.ing. – tema: "Optimalna alokacija distribuiranih izvora na temelju prosječnih 
dnevnih krivulja proizvodnje i opterećenja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Slavko Krajcar – predsjednik, prof.dr.sc. Davor Škrlec – mentor i dr.sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, 
Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.7. Marko Skomeršić, dipl.ing. – tema: "Određivanje i isporuka indikatora kvalitete za usluge u 
mrežama razmjene internetskog prometa". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc.dr.sc. Lea 
Skorin-Kapov – predsjednica, prof.dr.sc. Maja Matijašević – mentorica i doc.dr.sc. Ivan Gojmerac, University 
of Vienna, Faculty of Computer Science, Vienna, Republika Austrija – mentor, prof.dr.sc. Gordan Ježić – 
član i prof.dr.sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.8. Klemo Vladimir, dipl.ing. – tema: "Međusobno poučavanje sudionika potrošačkog računarstva". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene  teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Zoran Kalafatić – predsjednik, prof.dr.sc. Siniša Srbljić – mentor i doc.dr.sc. Andro Milanović, AMI-
PROGRAM, d.o.o. Zagreb – član. 
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Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.9. Marko Zec, dipl.ing. – tema: "Prilog unaprijeđenju paralelizma u programskim Internet 
usmjernicima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Maja Matijašević – predsjednica, prof.dr.sc. Miljenko Mikuc – mentor, prof.dr.sc. Luigi Rizzo, University of 
Pisa, Pisa, Italija – mentor, prof.dr.sc. Gordan Gledec – član i prof.dr.sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola 
Tesla, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.2. Promjena naslova doktorske disertacije 
6.2.1. Milan Amižić, dipl.ing. – tema: "Molten corium concrete interaction: investigation of heat transfer in 
two-phase flow" (Analiza prijenosa topline u dvofaznom toku pri interakciji rastopljenoga korijuma i betona) - 
naslov teme doktorske disertacije prihvaćen na 626. sjednici održanoj 20. ožujka 2013.  
 

Na temelju rasprave Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu, 
održanoj  29. travnja 2013. godine, Fakultetsko vijeće prihvaća  promjenu naslova doktorskog rada na 
hrvatskom jeziku: Analiza prijenosa topline u dvofaznom toku pri interakciji rastaljenog korijuma i betona. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.5.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o  znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

6.3.1. Mr.sc. Denis Čeke, dipl.ing. – tema: "Procjena funkcionalne veličine web aplikacija na bazi 
konceptualnog modela u kontekstu procjene potrebnog napora za njihov razvoj". 
Prihvaća se tema: "Procjena težine razvoja web-aplikacija na osnovi konceptualnog modela" (Estimation of 
web application development effort based on conceptual model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Marijan Đurek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 15. ožujka 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof.dr.sc. Marijana Đureka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.2. Vedran Ivanac, mag.ing. – tema: "Simulacijski sustav za kratkoročno predviđanje karakteristika 
prometnog toka vozila zasnovan na staničnim automatima". 
Prihvaća se tema: "Kratkoročno predviđanje značajki prometnog toka vozila zasnovano na staničnim 
automatima" (Short-term forecasting of vehicle traffic flow characteristics based on cellular automata). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić i prof.dr.sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 15. ožujka 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentorice prof.dr.sc. Bojane Dalbelo Bašić o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

6.3.3. Miran Pobar, dipl.ing. – tema: "Sinteza hrvatskog govora temeljena na postupku odabira jedinica i 
stohastičkim modelima". 
Prihvaća se tema: "Sinteza hrvatskoga govora utemeljena na odabiru jedinica i stohastičkim modelima" 
(Croatian speech synthesis based on unit selection and stochastic models). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Slobodan Ribarić i prof.dr.sc. Ivo Ipšić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 11. travnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof.dr.sc. Slobodana Ribarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

6.4. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije  
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.5.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

6.4.1. Mr.sc. Vesna Bukarica, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Integration of           multi-criteria analysis in energy efficiency 
policy making" (Integracija višekriterijske analize u postupke donošenja politika energetske učinkovitosti). 
Mentori pristupnice prof.dr.sc. Slavko Krajcar i prof.dr.sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Norveška dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i 
postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Nenad Debrecin –  predsjednik, prof.dr.sc. Željko 
Tomšić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Republika 
Slovenija – član. 
 

6.4.2. Danko Ivošević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Automatsko oblikovanje modela procesora prilagođenog  aplikaciji". 
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Vlado Sruk 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. Siniša Srbljić – predsjednik, prof.dr.sc. Danko 
Basch – član i prof.dr.sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

6.4.3. Vedran Kirinčić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Hibridni algoritam estimacije stanja elektroenergetskog sustava podržan 
sinkroniziranim mjerenjima fazora".  
Mentori pristupnika prof.dr.sc. Ante Marušić i doc.dr.sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet 
dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom 
doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Pavić – predsjednik, doc.dr.sc. Juraj Havelka 
– član i prof.dr.sc. Vladimir Terzija, The University of Manchester, Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo – 
član. 
 

6.4.4. Igor Petrović, mag.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Parametarski unaprjeđeni model proizvodnje energije iz fotonaponskog panela 
temeljen na mjerenjima".  
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Zdenko Šimić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Mario Vražić – predsjednik, doc.dr.sc. Krešimir 
Trontl – član i prof.dr.sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

6.4.5. Mia Suhanek, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Vrednovanje zvučnih okolina s obzirom na nagle i neočekivane promjene 
zvuka". 
Mentor pristupnice prof.dr.sc. Ivan Đurek dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Kristian Jambrošić – predsjednik, doc.dr.sc. 
Antonio Petošić – član i prof.dr.sc. Tino Bucak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član. 
 

6.4.6. Slađana Zorić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Raspoređivanje stvarnovremenih prometnih tokova u jezgri mobilnih mreža s 
komutacijom paketa".  
Mentor pristupnice prof.dr.sc. Mladen Kos dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Alen Bažant – predsjednik, prof.dr.sc. Gordan 
Ježić – član i prof.dr.sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član. 
 

6.4.7. Sanja Žonja, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih polikristalnih 
silicijskih tankih filmova".  
Mentori pristupnice dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković i doc.dr.sc. Marko 
Koričić 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 Suligoj – predsjednik, prof.dr.sc. 
Tomislav Petković – član i dr.sc. Miroslav Očko, znanstveni savjetnik, Institut za fiziku Zagreb – član. 
 

6.5. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.5.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

6.5.1. Jelena Božek, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Registracija bilateralnih mamograma i analiza lezija iz vremenski odmaknutih 
digitalnih mamograma".  
Mentor pristupnice je prof.dr.sc. Mislav Grgić  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Sven 
Lončarić – predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic – član i prof.dr.sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu prof.dr.sc. Sven Lončarić – 
predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic – član i prof.dr.sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski 
fakultet – član (zamjenik: prof.dr.sc. Tomislav Kos). 
 

6.5.2. Ana Katalinić Mucalo, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Referentni deterministički model obostrano usmjerenoga 
radiokanala".  
Mentor pristupnice je prof.dr.sc. Radovan Zentner.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Juraj Bartolić 
– predsjednik, prof.dr.sc. Robert Nađ – član i doc.dr.sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku – član, te se 
imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu prof.dr.sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof.dr.sc. Robert Nađ – 
član i doc.dr.sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku – član (zamjenik: prof.dr.sc. Gordan Šišul). 
 

6.5.3. Marin Matijaš, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Electric load forecasting using multivariate meta-learning" (Predviđanje 
potrošnje električne energije multivarijatnim metaučenjem). 
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Slavko Krajcar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Davor Škrlec 
– predsjednik, prof.dr.sc. Damir Kalpić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, Fakulteta za elektrotehniko, 
Univerza v Ljubljani, Republika Slovenija – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. 



8 
 

Davor Škrlec – predsjednik, prof.dr.sc. Damir Kalpić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, Fakulteta za 
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Republika Slovenija – član (zamjenik: prof.dr.sc. Marko Delimar). 
 

6.5.4. Mario Matijević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Modeliranje brzine doza komponenata primarnoga kruga tlakovodnoga 
reaktora primjenom hibridne determinističko-stohastičke metodologije".  
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Dubravko Pevec.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Nikola 
Čavlina – predsjednik, dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član i 
doc.dr.sc. Krešimir Trontl – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Nikola Čavlina 
– predsjednik, doc.dr.sc. Krešimir Trontl – član i dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb – član (zamjenik: prof.dr.sc. Davor Grgić). 
 

6.5.5. Mr.sc. Nihad Mešanović, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Računalno potpomognuta automatska segmentacija slika pluća 
dobivenih računalnom tomografijom i primjena na praćenje razvoja bolesti".  
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Mislav Grgić . 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Sven 
Lončarić – predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic – član i doc.dr.sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu, 
Grafički fakultet – članica, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – 
predsjednik, prof.dr.sc. Borivoj Modlic – član i doc.dr.sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički 
fakultet – članica (zamjenik: prof.dr.sc. Tomislav Kos). 
 

6.5.6. Mirko Poljak, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Carrier transport in low-dimensional nanoelectronic devices" (Transport nosilaca u 
niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima).  
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Tomislav Suligoj i prof.dr.sc. Kang L. Wang, University of California, Los 
Angeles, SAD.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Željko 
Butković – predsjednik, prof.dr.sc. Vesna Borjanović – članica, doc.dr.sc. Marko Koričić – član, doc.dr.sc. 
Dubravko Babić – član i dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član, te 
se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Željko Butković – predsjednik, prof.dr.sc. Vesna 
Borjanović – članica, doc.dr.sc. Marko Koričić – član, doc.dr.sc. Dubravko Babić – član i dr.sc. Mile Ivanda, 
znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član (zamjenici: prof.dr.sc. Adrijan Barić i dr.sc. 
Vladimir Jovanović, znanstveni suradnik, Panalytical B.V., Almelo, Nizozemska). 
 

6.6. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

 

6.7. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
6.7.1. Nino Antulov-Fantulin, mag.ing. – temeljem sudjelovanja na radionici Poduzetništvo zasnovano na 
znanju-kako to zaista izgleda i uz suglasnost mentora, priznaje se ispunjenje obveza iz Seminara za 
stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju. 
 

6.7.2. Silvije Davila, prof. fizike i informatike – temeljem sudjelovanja na radionici Financiranje 
inovativnog istraživanja i razvoja  i uz suglasnost mentora, priznaje se ispunjenje obveza iz Seminara za 
stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju. 
 

6.7.3. Vinko Lešić, mag.ing. – temeljem sudjelovanja na radionici Project Management for Non-Project 
Managers  i uz suglasnost mentora, priznaje se ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih 
vještina na doktorskom studiju. 

 

6.8. Brisanje kolegija na doktorskom studiju 
6.8.1. Tomislav Capuder, dipl.ing. –  na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost mentora, 
odobrava se brisanje kolegija: Osnove teorije strategijskih igara na doktorskom studiju. 
 

6.8.2. Branimir Dropuljić, dipl.ing. – na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora,odobrava se brisanje kolegija: Osnove teorije strategijskih igara na doktorskom studiju. 
 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 12. sjednici održanoj 16. travnja 2013. u 344. akademskoj godini 
(2012./2013.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

Polje: Elektrotehnika 
              Pristupnik/ca 
1. Mr.sc. Milan Filipović, dipl.ing. 
 
 
 
 

 

2. Mr.sc. Damir Zidar, dipl.ing. 
 
 
 
 

Polje: Računarstvo 
              Pristupnik/ca 
 

1. Kristian Skračić, mag.ing. 

                    Povjerenstvo 
 

Doc.dr.sc. Juraj Havelka – predsjednik 
Prof.dr.sc  Ante Marušić – mentor 
Prof.dr.sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Zagreb  
– član 
 

Prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik  
Prof.dr.sc. Silvio Hrabar – mentor 
Prof.dr.sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku  
– član 
 
                       

                     Povjerenstvo 
 

Prof.dr.sc. Marin Golub – predsjednik 
Doc.dr.sc. Mile Šikić – mentor  
Prof.dr.sc. Neven Vrček, FOI Varaždin – član 
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6.9.1. Silvije Davila, prof. fizike i informatike – tema: "Integrirani informacijski okvir za praćenje i procjenu 
kvalitete zraka u stvarnom vremenu" (Integrated information framework for real-time air quality monitoring 
and assessment). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: prof.dr.sc. Jadranka Pećar-Ilić, Institut Ruđer Bošković Zagreb 
 

6.9.2. Matija Džanko, mag.ing. – tema: "Availability modelling and evaluation of optical cross-connects 
implemented by architecture on demand" (Modeliranje i proračun raspoloživosti optičkih prospojnika 
izvedenih s pomoću arhitekture na zahtjev).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Branko Mikac i prof.dr.sc. Dimitra Simeonidou, University of Bristol, 
United Kingdom. 
 

6.9.3. Mr.sc. Siniša Kezić, dipl.ing. – tema: "Računalni sustav za potporu odlučivanju u stvarnom vremenu 
o parametrima natjecateljske vožnje motocikla" (Computer system for real-time decision support of 
motorcycle racing parameters).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Mario Žagar. 
 

6.9.4. Iva Malčić, mag.ing. – tema: "Electromagnetic invisibility cloak based on transmission lines" 
(Elektromagnetski plašt nevidljivosti temeljen na prijenosnim linijama).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof.dr.sc. Silvio Hrabar. 
 

6.9.5. Mr.sc. Edin Mujčić, dipl.ing. – tema: "Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim 
varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje" (Control of teleoperation system based on wave 
variables under time-varying communication delay).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Nedjeljko Perić. 
 

6.9.6. Mr.sc. Nenad Težak, dipl.ing. – tema: "Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji 
primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima" (Active suppression 
of low-frequency interference currents by controlled grid interface of power converters in rail vehicles).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Ivan Petrović. 
 

6.9.7. Davor Zaluški, dipl.ing. – tema: "Structures for guiding and radiation of electromagnetic energy 
based on resonant metamaterials" (Strukture za vođenje i zračenje elektromagnetske energije temeljene na 
rezonantnim metamaterijalima).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Silvio Hrabar. 
 

6.10. Periodičko unutarnje vrednovanje doktorskog studija FER-a 
U okviru periodičkog unutarnjeg vrednovanja doktorskog studija, a temeljem prijedloga zavoda i Odbora za 
doktorske studije od 13.5.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je  sljedeće  

odluke 
6.10.1. Imenuju se nositelji predmeta doktorskog studija kako sljedi: 
 

- Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi 
Nositelji: prof.dr.sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, prof.dr.sc. Igor Lacković 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Vladimir Medved, doc.dr.sc. Velimir Išgum 
 

- Dinamika izmjeničnih strojeva 
Nositelj: doc.dr.sc. Igor Erceg 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Zlatko Maljković 
 

- Električna vuča 
Nositelji: doc.dr.sc. Mario Vražić, doc.dr.sc. Ivan Bahun, Končar, Zagreb 
Dosadašnji nositelj: doc.dr.sc. Mario Vražić 
 

- Industrijska postrojenja 
Nositelji: prof.emer.dr.sc. Ivan Ilić, doc.dr.sc. Damir Sumina 
Dosadašnji nositelj: prof.emer.dr.sc. Ivan Ilić 

 

- Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića 
Nositelji: prof.dr.sc. Mervan Pašić, prof.dr.sc. Mario Krnić 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Mervan Pašić 
 

- Istraživački seminar iz elektroenergetike 
Nositelji: prof.dr.sc. Igor Kuzle, prof.dr.sc. Sead Berberović 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Zdenko Šimić, prof.dr.sc. Sead Berberović 
 

- Metode i tehnike razvoja programske podrške 
Nositelji: prof.dr.sc. Krešimir Fertalj, doc.dr.sc. Ljiljana Brkić 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Krešimir Fertalj, prof.dr.sc. Marijan Đurek 
 

- Multimedijski računalni sustavi 
Nositelji: prof.dr.sc. Mario Kovač, doc.dr.sc. Josip Knezović 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Mario Kovač 
 

- Nelinearna optimizacija 
Nositelji: prof.dr.sc. Ilko Brnetić, doc.dr.sc. Josipa-Pina Milišić 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Luka Korkut, doc.dr.sc. Josipa-Pina Milišić 
- Nelinearni sustavi upravljanja 
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Nositelji: prof.dr.sc. Zoran Vukić, doc.dr.sc. Nikola Mišković 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Zoran Vukić 
 

- Oblikovanje skladišta podataka  
Nositelji: prof.dr.sc. Zoran Skočir, prof.dr.sc. Boris Vrdoljak, doc.dr.sc. Damir Pintar 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Zoran Skočir, prof.dr.sc. Boris Vrdoljak 
 

- Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja 
Nositelji: prof.dr.sc. Zoran Vukić, doc.dr.sc. Nikola Mišković 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Zoran Vukić, prof.dr.sc. Ljubomir Kuljača 
 

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

- Postupci raspoređivanja 
Nositelj: prof.dr.sc. Domagoj Jakobović 
Dosadašnji nositelji: doc.dr.sc. Leonardo Jelenković, prof.dr.sc. Domagoj Jakobović 
 

- Postupci vizualizacije 
Nositelji: prof.dr.sc. Željka Mihajlović, prof.dr.sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Željka Mihajlović 
 

- Primijenjene tehnike estimacije 
Nositelj: prof.dr.sc. Ivan Petrović 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Ivan Petrović, prof.emer.dr.sc. Dali Đonlagić 
 

- Primjena numeričkih postupaka 
Nositelj: doc.dr.sc. Nikica Hlupić. 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Marijan Đurek 
 

- Procesi u računalnim sustavima 
Nositelji: akademik prof.emer.dr.sc. Leo Budin, doc.dr.sc. Leonardo Jelenković 
Dosadašnji nositelj: akademik prof.emer.dr.sc. Leo Budin 
 

- Projektiranje mikroelektroničkih sklopova 
Nositelji: prof.dr.sc. Željko Butković, doc.dr.sc. Marko Koričić 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Željko Butković 

 

- Raspodijeljeni računalni sustavi 
Nositelji: prof.dr.sc. Siniša Srbljić, doc.dr.sc. Dejan Škvorc 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Siniša Srbljić 
 

- Sustavi energetske elektronike 
Nositelji: prof.dr.sc. Zvonko Benčić, prof.dr.sc. Željko Jakopović, prof.dr.sc. Viktor Šunde 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Zvonko Benčić, prof.dr.sc. Željko Jakopović 
 

- Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima 
Nositelji: prof.dr.sc. Fetah Kolonić, doc.dr.sc. Igor Erceg 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Gorislav Erceg, prof.dr.sc. Fetah Kolonić 
 

- Širokopojasne mreže 
Nositelji: prof.dr.sc. Mladen Kos, prof.dr.sc. Alen Bažant, doc.dr.sc. Željko Ilić 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Mladen Kos, prof.dr.sc. Alen Bažant 
 

- Teorija sklopnih aparata 
Nositelji: prof.dr.sc. Ivan Gašparac, doc.dr.sc. Stjepan Štefan, Končar, Zagreb 
Dosadašnji nositelji: doc.dr.sc. Stjepan Štefan, doc.dr.sc. Nikola Švigir 
 

- Transformatori 
Nositelji: prof.dr.sc. Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Damir Žarko 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Zvonimir Valković, prof.dr.sc. Damir Žarko 
 

- Ujednačavanje signala u radioprijenosu 
Nositelji: prof.dr.sc. Ervin Zentner, prof.dr.sc. Robert Nađ, prof.dr.sc. Radovan Zentner 
Dosadašnji nositelji: prof.dr.sc. Ervin Zentner, prof.dr.sc. Robert Nađ 
 

- Upravljanje autonomnim sustavima 
Nositelji: prof.dr.sc. Ivan Petrović, prof.dr.sc. Danica Kragić, Royal Institute of Technology, Stockholm 
Dosadašnji nositelj: prof.dr.sc. Ivan Petrović 
 

6.10.2. Ukidaju se predmeti na doktorskom studiju kako sljedi: 
 

- Informacije i komunikacije 
Nositelji: prof.dr.sc. Vjekoslav Sinković, prof.dr.sc. Igor S. Pandžić 
 

- Primjena računala u humanitarnom razminiranju 
Nositelj: doc.dr.sc. Davor Antonić 
 

- Programirljivi logički sustavi 
Nositelji: prof.dr.sc. Karolj Skala, prof.dr.sc. Željko Butković 
 

- Strukture podataka i algoritmi 
Nositelj: prof.dr.sc. Vedran Mornar 
 

- Supravodljivost - fizikalne osnove i primjene 
Nositelj: prof.dr.sc. Amir Hamzić  
(doktorandi mogu upisati na doktorskom studiju PMF-a) 
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6.10.3. Uvode se predmeti na doktorskom studiju kako sljedi: 
 

- 3D virtualni likovi 
Nositelj: prof.dr.sc. Igor S. Pandžić 
 

- Modeli za predstavljanje slike i videa 
Nositelj: prof.dr.sc. Siniša Šegvić 
 

- Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika 
Nositelji: doc.dr.sc. Jan Šnajder, prof. Sebastian Padó, Universität Heidelberg 
 

- Računalom podržano obrazovanje 
Nositelji: prof.dr.sc. Vedran Mornar, doc.dr.sc. Ivica Botički, prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci 
Filozofski fakultet 
 

6.10.4. Elaborat za periodičko unutarnje vrednovanje doktorskog studija FER-a 
 

Prihvaća se Elaborat za periodičko unutarnje vrednovanje doktorskog studija Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu i upućuje Sveučilištu u Zagrebu na daljnji postupak.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

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

 

Na temelju sjednice  Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. travnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. 
travnja 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeću studenticu: 
 

7.1.1.  IVA CIBULIĆ, dipl.iur. 
Tema: "ANALIZA TRŽIŠTA I UTVRĐIVANJE ZNAČAJNE TRŽIŠNE SNAGE U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Jasminka Pecotić-Kaufman, 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – predsjednica, prof. dr. sc. Siniša Petrović, Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet – mentor, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – mentor, prof. dr. sc. Maja Matijašević i doc. dr. sc. 
Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

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

 

Na temelju sjednice  Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. travnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. 
travnja 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedećeg studenta: 
 

7.2.1.  NENAD ZONJIĆ, dipl.oec. 
Tema: "RASPODJELA TROŠKOVA PREMA REGULATORNIM ZAHTJEVIMA U PODRUČJU 
POŠTANSKIH USLUGA"  
Imenuje se  povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Perčević, Sveučilište 
u Zagrebu Ekonomski fakultet –  predsjednik, prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – mentorica i prof. dr. sc. Zvonko Kavran, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih 
znanosti. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.3. Diferencijski ispiti na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ 

 

Na temelju sjednice  Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 2. travnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 30. 
travnja 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o polaganju diferencijskih ispita na sveučilišnom 
interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“: 
 

7.3.1. MILENA JELIĆ, dipl.oec. – određuje se polaganje diferencijskih ispita:            
- Upravljanje projektima (prof.dr.sc. Željka Car) i  
- Upravljačko računovodstvo (prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 

fakultet). 
  

             
         Dekan 

         Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić 


