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Zapisnik 630. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 18. rujna 2013. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/16 
od 13. rujna 2013. 
 

4.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
4.1. 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). Rezultati sveučilišne ankete 
- Sa Sveučilišta su stigli rezultati ankete održane u zadnja dva tjedna zimskog semestra: 

- rezultati ljetnog semestra očekuje se uskoro. 
- Rezultati su dostupni putem FER-ovog weba:  

- Intranet  Nastava  Ankete  Sveučilišna anketa. 
- Svaki nastavnik vidi samo svoje rezultate. 
- Preporuka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom je da na zahtjev uvid u rezultate imaju i predstojnici i 

nositelji kolegija. 
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je navedeno izvješće. 
 

4.2.  Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o izvješću Povjerenstva za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata koje se odnosi na raspis natječaja za nagrade kako sljedi: 
 

1). Nagrade "Josip Lončar" za ak. god. 2012./2013. 
- Prijedloge za dodjelu Zlatnih plaketa mogu podnijeti dekan, Kolegiji zavoda ili skupina istaknutih 

nastavnika SuZ.  
- Rok za prijavu je do ponedjeljka, 30. rujna 2013.  
- Prijedloge za dodjelu Srebrnih plaketa mogu podnjeti povjerenstva za obranu doktorskih disertacija, 

dekan ili zavodski kolegiji  
- Rok za prijavu je do utorka, 1. listopada 2013. 
- Prijedloge za dodjelu Brončanih plaketa, Posebnih priznanja i Priznanja "Josip Lončar" priprema 

Studentska služba i CIP. 
 

2). Nagrada "Roberto Giannini" za ak. god. 2012./2013.  
- Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu 

sa studentima.  
- Prijedloge mogu podnijeti Odbor za upravljanje kvalitetom, dekan i studentske udruge.  
- Rok za prijavu je do utorka, 1. listopada 2013. godine 
 

3). Nagrada "Stanko Turk" za ak. god. 2012./2013. 
- Natječaj za dodjelu nagrade za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva.  
- Rok za prijavu je do utorka, 1. listopada 2013.  
 

4).  "Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva"  
 za ak. god. 2012./2013. 
- Prijedloge za može podnijeti Odbor za istraživanje i međunarodnu suradnju, zavodski kolegij, skupina od 

pet djelatnika Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju i dekan. 
- Nagrada se dodjeljuje u sljedeće tri kategorije: 

1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili 
inovacijama u prethodnih pet godina; 
2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u 
istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine; 
3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački 
rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana. 

- Rok za prijavu je do 21. listopada 2013.  
 

5). Nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2012./2013. 
- Natječaj za dodjelu nagrade "Najbolji studentski računalni program FER-a" 
- Rok za prijave je do 1. listopada 2013. godine  
 

6). Godišnja nagrada "Končar" za ak. god. 2012./2013.  
- Za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja 

tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji. 
- Rok za prijavu je do utorka, 1. listopada 2013. godine. 
 

7). Natječaj za nagradu Ericsson Nikola Tesla za ak. god. 2012./2013. 
- Natječaj za studentske radove iz područja telekomunikacija. 
- Rok za prijavu je do 27. rujna 2013. 
- Zajedničko povjerenstvo za dodjelu nagrade:  

Prof. dr. sc. Branko Mikac, Zavod za telekomunikacije, FER 
Prof. dr. sc. Maja Matijašević, Zavod za telekomunikacije, FER 
Prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla 
Prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla  

 

8). Nagrada za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2012./2013. na SuZ  
- Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij  
- Rok za prijavu je do 24. rujna 2013.  
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je navedeno izvješće. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
I.  Izbori u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja  
5.1. Izbori na FER-u                            
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Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.9.2013. 
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. Bojana DALBELO BAŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Nikola Bogunović, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, 
računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće dr. sc. Bojanu Dalbelo Bašić izabire u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna inteligencija i na radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu  za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave.   
(Izbor potvrđuje Senat) 
 

5.1.2. Dr. sc. Mario VAŠAK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i prof. dr. sc. Dražen Slišković – Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno 
inženjerstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Marija Vaška izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto izvanredni 
profesor u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.1.3. Dr. sc. Petra POSEDEL – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić, prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Zoran Vondraček – Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i 
Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Petru Posedel izabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
docent na vrijeme od pet godina za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana financijska i 
poslovna matematika u Zavodu za primijenjenu matematiku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja) 
 

5.1.4. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 06.07.2013. godine, NN broj 86 od 05.07.2013. godine i na 
web stranici Fakulteta od 05.07.2013. godine za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na suradničko radno mjesto asistent u  
Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj, prispjele su prijave od Leonarda Novosela, mag. ing. i Luke 
Juričev-Sudca, mag. ing. 
Stručno povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Željko 
Butković konstatiralo je da oba pristupnika ispunjavaju uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u suradničko zvanje asistent.  
Budući da pristupnik Leonard Novosel, mag. ing. ima ostvaren nešto viši prosjek ocjena položenih ispita na 
studiju i bliži je profilu za kojim postoji potreba na Zavodu  u pogledu zadataka u nastavi i istraživačkom radu, 
na temelju izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva Fakultetsko vijeće Leonarda Novosela, 
mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije i na radno mjesto asistent u  Zavodu za radiokomunikacije.  
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul.   
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 5.9.2013. 
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 
elektrotehnika, grana automatika i robotika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Zoran Vukić i prof. dr. sc. Joško Deur - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
                                                                                                                                                                                                                            

5.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Željko Jakopović, prof. dr. sc. Fetah Kolonić i prof. dr. sc. Juraj Šimunić - 
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

5.2.3. Nastavnika u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u  
Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Žubrinić, prof. dr. sc. Neven Elezović i  prof. dr. sc. Eduard Marušić-
Paloka - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.   
 

5.2.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za 
telekomunikacije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Drago Žagar - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

5.2.5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto izvanredni  profesor u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

5.3. Poništenje natječaja 
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Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.9.2013. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta donijelo je sljedeću odluku:  
 

5.3.1. Poništava se natječaj objavljen u „Vjesniku“ od 06.12.2011. godine, NN broj 139 od 05.12.2011. godine i na 
web stranici Fakulteta od 06.12.2011. godine 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 mjerenja. Odluka o 
raspisivanju predmetnog natječaja bila je donesena na 612. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 16.11.2011. 
godine.  
 

5.4. Imenovanje stručnih povjerenstava 
5.4.1. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije radi izbora 
nastavnika u nastavno zvanje predavač za područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika, grana 
automatizacija i robotika na Zavodu za mjerenja u automatsko vođenje procesa i na radno mjesto predavač 
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije - 1 izvršitelj, Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenog 
pristupnika mr. sc. Marinka Markića imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u 
sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Ban, doc. dr. sc. Mario Vašak i izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.   
 

5.4.2. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Dubrovniku radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto za područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika na Sveučilištu u Dubrovniku - 1 izvršitelj 
na neodređeno vrijeme,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za prijavljenu pristupnicu dr. sc. Ivanu Palunko 
imenuje stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Damir Žarko, izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde i izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević - Sveučilište u Dubrovniku.  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

5.5.  Izbori u znanstveno zvanje  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.9.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

5.5.1. Dr. sc. Juraj HAVELKA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Ante Marušić, prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Energetski institut 
„Hrvoje Požar“, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Juraj Havelka 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.)   
 

5.5.2. Dr. sc. Hrvoje KALINIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. 
Sven Lončarić, doc. dr. sc. Marko Subašić i prof. dr. sc. Darko Stipaničev - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,  Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Hrvoje 
Kalinić 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.)   
 

5.5.3. Dr. sc. Marko BOSILJEVAC – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, doc. dr. sc. Dubravko Babić i izv. prof. dr. sc. Nikša Burum – Sveučilište u 
Dubrovniku, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Marko Bosiljevac 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.)   
 

5.6. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

5.6.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Mirka RANDIĆA podnesenim dana 02.09.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši 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. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. 
Drago Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

5.6.2. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Marije FURDEK podnesenim dana 02.09.2013. 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. Alen Bažant, izv. prof. dr. sc. Željka Car i izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić – 
Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

5.6.3. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Miroslava MESIĆA podnesenim dana 02.09.2013. 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. Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Ivica Pavić i prof. dr. sc. Matislav 
Majstrović – Energetski institut „Hrvoje Požar“ Zagreb.  
 

5.6.4. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Tvrtka MANDIĆA podnesenim dana 02.09.2013. 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. Adrijan Barić, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tomislav 
Švedek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

5.6.5. Dr. sc. Igor VELČIĆ podnio je dana 04.09.2013. godine zahtjev za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje 
se prof. dr. sc. Mervan Pašić.   
 

III.  Znanstveni novaci 
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5.7. Izbor znanstvenog novaka                    
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.9.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  
 

5.7.1. Perica ILAK, mag. ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. Damir Kalpić, Fakultetsko vijeće Pericu Ilaka, mag. 
ing. izabire za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta radi stjecanja akademskog stupnja 
doktora znanosti za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „SEE WB – Sustainable Energy and Environment 
in the Western Balkans“ – projekt financiran od Norveške vlade, voditelj prof. dr. sc. Slavko Krajcar i na radno 
mjesto u Zavodu za visoki napon i energetiku.   
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Slavko Krajcar.                  
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 31.08.2014. godine.    
 

5.8.  Pokretanje postupka izbora asistenta     
Na temelju zahtjeva voditelja projekta prof. dr. sc. Silvija Hrabara, predstojnice Zavoda za radiokomunikacije 
prof. dr. sc. Sonje Grgić i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.9.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta donijelo je odluku o pokretanju raspisa natječaja za izbor:  
 

5.8.1. 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 - 2 
izvršitelja 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.  
Ugovor o radu sklopio bi se na određeno vrijeme do 30.09.2015. godine.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Silvio Hrabar, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i doc. dr. sc. Igor Krois.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora:  
 

6.1.1. Almir Badnjević, mag. ing. – tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju respiratornih 
bolesti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Igor Lacković – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor i doc. dr. sc. Asja Stipić Marković, KB Sveti 
Duh, Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Mr. sc. Zoran Ereš, dipl. ing. – tema: "Primjena grafena u elektromagnetskim metapovršinama". 
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 izv. prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u 
Dubrovniku – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Marko Gulin, mag. ing. – tema: "Optimalno upravljanje istosmjernom mikromrežom s velikim udjelom 
obnovljivih izvora energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Mato Baotić – predsjednik, doc. dr. sc. Mario Vašak – mentor i doc. dr. sc. Danijel Pavković, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Martina Holenko Dlab, prof. mat. i infor. – tema: "Sustav za preporučivanje u okruženju e-učenja 
2.0". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Mornar – mentor, izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, 
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku – mentorica, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – član i doc. dr. sc. Božidar 
Kovačić, Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Nenad Katanić, mag. ing. – tema: "Hibridni mehanizam semantičkog uparivanja za unaprjeđenje 
automatizacije sinteze programskih prototipova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – 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. 
 

6.1.6. Gordan Kreković, mag. ing. – tema: "Postupci intuitivne kontrole sinteze zvuka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Seršić – predsjednik, prof. dr. sc. Davor Petrinović – mentor i red. prof. Zlatko Tanodi, Sveučilište u 
Zagrebu, Muzička akademija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.7. Mario Križan, dipl. ing. – tema: "Kauzalnost S-parametara pasivnih prospojnih struktura". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Željko Butković – predsjednik, prof. dr. sc. Adrijan Barić – mentor i doc. dr. sc. Miroslav Vrankić, Sveučilište u 
Rijeci, Tehnički fakultet – član. 
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Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.8. Marko Lelas, dipl. ing. – tema: "Sustav za 3D rekonstrukciju implementiran na mobilnoj platformi". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Igor S. Pandžić – predsjednik, doc. dr. sc. Tomislav Pribanić – mentor i doc. dr. sc. Dubravko Gajski, 
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.9. Iva Malčić, mag. ing. – tema: "Planarni elektromagnetski plašt nevidljivosti".  
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. 
sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Silvio Hrabar – mentor, prof. dr. sc. Andrea Massa, University of 
Trento, Italy – mentor, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – član i prof. dr. sc. Davor Bonefačić – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.10. Jelena Matković, dipl. ing. – tema: "Radni okvir za razvoj WS-BPEL poslovnih procesa temeljen na 
modelima".  
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. 
sc. Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Fertalj – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.11. Boško Milešević, dipl. ing. – tema: "Metoda određivanja elektromagnetskih utjecaja sustava 
električne željeznice na metalne vodove". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor i doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.12. Alan Mutka, dipl. ing. – tema: "Adaptivno upravljanje podatnošću četveronožnog gibanja korištenjem 
rotirajućih spiralnih stopala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Stjepan Bogdan – predsjednik, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor i prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.13. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim 
fotonaponskim modulom s ciljem maksimizacije isporučene snage". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željko Ban – mentor i prof. dr. sc. Miro Milanović, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.14. Tamara Petrović, dipl. ing. – tema: "Analiza i upravljanje strukturno promjenjivim sustavom 
autonomnih vozila u industrijskom okruženju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zdenko Kovačić – predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor i prof. dr. sc. Danko Kezić, Sveučilište u 
Splitu, Pomorski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.15. Mr. sc. Mihaela Tutman, dipl. ing. – tema: "Samoupravljivost procesa realizacije telekomunikacijskih 
usluga temeljena na nadgradnji sustava operativne podrške". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zoran Skočir – predsjednik, doc. dr. sc. Mirko Randić – mentor  i prof. dr. sc. Slavko Šarić, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.16. Stjepan Tvorić, dipl. ing. – tema: "Otkrivanje kvarova asinkronog motora analizom magnetskog polja 
u zračnom rasporu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sead Berberović – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor, prof. dr. sc. Stjepan Car, Končar-Institut za 
elektrotehniku Zagreb – mentor, prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član i prof. 
dr. sc. Ivan Gašparac – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.2.  Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po čl. 73. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su ostvarili znanstvena dostignuća koja svojim značenjem 
odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - prihvat teme 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. st. 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnika koji je ostvario znanstvena dostignuća koja svojim 
značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja: 
 

6.2.1. Mr. sc. Predrag Pale, dipl. ing. – tema: "Model snimke predavanja usklađen s kognitivnim teorijama 
učenja". 
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Prihvaća se tema: "Model of multimedia textbook based on capturing of lectures and aligned with cognitive 
learning theories" (Model višemedijskog udžbenika zasnovanog na snimci predavanja usklađen s kognitivnim 
teorijama učenja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Žagar 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Žagara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Mr. sc. Predrag Pale, dipl. ing. autor je sljedećih radova: 3 rada u časopisu s faktorom odjeka (IF), 10 
plenarnih/pozvanih predavanja, 10 radova u zborniku radova (međunarodnom/domaćem) i drugi radovi. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

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 4.9.2013. 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. Iva Bačić, dipl. ing. – tema: "Analiza komunikacijskog kanala za radiodifuziju satelitskog signala do 
prijenosnih uređaja". 
Prihvaća se tema: "Model komunikacijskog kanala digitalnog sustava satelitske radiodifuzije sa zemaljskom 
retransmisijom" (Communication channel model for satellite digital broadcasting with terrestrial 
retransmission). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Krešimir Malarić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 3. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Malarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.2. Tomislav Capuder, dipl. ing. – tema: "Tržišno i okolišno upravljana optimizacija fleksibilnih 
distribuiranih višeenergijskih jedinica". 
Prihvaća se tema: "Market and environment driven optimization of flexible distributed multi-generation" 
(Tržišno i okolišno uvjetovana optimizacija fleksibilnih distribuiranih višegeneracijskih jedinica). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 12. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Škrleca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.3. Davor Davidović, dipl. ing. – tema: "Solving large dense symmetric eigenproblem on hybrid 
architectures" (Rješavanje velikog punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama) - 
naslov teme prihvaćen na 627. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. travnja 2013. godine. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala,  Institut Ruđer 
Bošković Zagreb. 
Na temelju rasprave Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme Vijeća tehničkog 
područja Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora utvrdilo je nadopunu 
očekivanih znanstvenih doprinosa predmetne disertacije o kojoj je izvijestio Vijeće mentor izv. prof. dr. sc. 
Domagoj Jakobović. 
Fakultetsko vijeće je prihvatilo nadopunu očekivanih znanstvenih doprinosa predmetne disertacije.  
 

6.3.4. Mr. sc. Kristijan Frlan, dipl. ing. – tema: "Zaštita cjelovitosti prijenosnog elektroenergetskog sustava s 
integriranim obnovljivim izvorima energije". 
Prihvaća se tema: "Zaštita cjelovitosti prijenosnog elektroenergetskog sustava s uključenim obnovljivim 
izvorima energije" (System integrity protection scheme applied to electric power transmission system with 
integrated renewable energy sources). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 19. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.5. Vana Jeličić, dipl. ing. – tema: "Metode upravljanja energijom u bežičnim mrežama senzora visoke 
potrošnje za pametni nadzor". 
Prihvaća se 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). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Davide Brunelli, University of Trento, Italija. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Mladena Vučića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.6. Srećko Jurić-Kavelj, dipl. ing. – tema: "Detekcija i praćenje gibajućih objekata senzorima udaljenosti 
mobilnog robota". 
Prihvaća se tema: "Detection and tracking of moving objects with entropy based track management" 
(Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata uz upravljanje brojem estimatora zasnovano na entropiji). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.7. Damjan Katušić, mag. ing. – tema: "Složene usluge u komunikacijskim sustavima stroja sa strojem". 
Prihvaća se tema: "Složene usluge u komunikaciji stroja sa strojem" (Complex services in machine-to-
machine communication). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 20. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Gordana Ježića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.8. Mr. sc. Aleksandar Klaić, dipl. ing. – tema: "Modeliranje suvremenih politika informacijske 
sigurnosti". 
Prihvaća se tema: "Metoda modeliranja politika informacijske sigurnosti temeljena na upravljanju znanjem" 
(Knowledge management based method for modelling of information security policies). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 12. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marina Goluba o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.3.9. Željka Lučev Vasić, dipl. ing. – tema: "Kapacitivna metoda prijenosa signala ljudskim tijelom". 
Prihvaća se tema: "Intrabody communication based on capacitive method" 
(Prijenos signala ljudskim tijelom zasnovan na kapacitivnoj metodi). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 5. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Cifreka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.10. Ivan Marković, dipl. ing. – tema: "Detekcija i praćenje gibajućih objekata svesmjernim senzorima 
mobilnoga robota". 
Prihvaća se tema: "Moving objects detection and tracking by omnidirectional sensors of mobile robot" 
(Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata svesmjernim senzorima mobilnoga robota). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 2. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.11. Mr. sc. Davor Petranović, dipl. ing. – tema: "Mehanički učinci struje kratkog spoja na užetne 
sabirnice". 
Prihvaća se tema: "Mehanički učinci struja kratkog spoja na sustav užetnih sabirnica" (Mechanical effects of 
short-circuit currents on strain busbars system). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Ante Marušića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 

Točka 6.3.12. Ivan Rajšl, dipl. ing. – skida se s dnevnog reda sjednice zbog nenazočnosti mentora na 
sjednici Fakultetskog vijeća u vrijeme predmetne točke. 
 

6.3.13. Nicoletta Saulig, dipl. ing. – tema: "Entropijska procjena kompleksnosti nestacionarnih signala". 
Prihvaća se tema: "Rényi entropy based complexity estimation of nonstationary signals" (Procjena 
kompleksnosti nestacionarnih signala zasnovana na Rényijevoj entropiji). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Damir Seršić i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički 
fakultet. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 8. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Damira Seršića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.3.14. Marko Skomeršić, dipl. ing. – tema: "Određivanje i isporuka indikatora kvalitete za usluge u 
mrežama razmjene internetskog prometa". 
Prihvaća se tema: "Određivanje i isporuka indikatora kvalitete za usluge u mrežama razmjene internetskog 
prometa" (Specification and delivery of quality indicators for services in IP exchange networks). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Maja Matijašević i  doc. dr. sc. Ivan Gojmerac, University of Vienna, 
Faculty of Computer Science, Republika Austrija. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentorice prof. dr. sc. Maje Matijašević o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.  
 

6.4. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije  
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Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije:  
 

6.4.1. Mr. sc. Edin Mujčić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim 
varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 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. Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. 
Ivan Petrović – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – 
član. 
 

6.4.2. Mr. sc. Ivan Tomašić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Personalized synthesis of twelve channel electrocardiogram from 
bipolar measurements" (Personalizirana sinteza dvanaestkanalnog elektrokardiograma iz bipolarnih mjerenja) 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Ratko Magjarević i prof. dr. sc. Roman Trobec, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, 
Republika Slovenija dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin – predsjednik, prof. dr. 
sc. Nikola Bogunović – član i doc. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, KBC Sestre milosrdnice Zagreb – članica. 
 

6.4.3. Mr. sc. Duško Vukmanović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Radni okvir za rukovanje pogreškama kao čimbenik smanjenja 
rizika u sustavima uslužno usmjerene arhitekture". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Damir Kalpić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica, prof. dr. sc. Zoran 
Skočir – član i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – članica. 
 

6.4.4. Davor Zaluški, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Structures for guiding and radiation of electromagnetic energy based on 
resonant metamaterials" (Strukture za vođenje i zračenje elektromagnetske energije temeljene na 
rezonantnim metamaterijalima).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Silvio Hrabar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir 
Šipuš – član i izv. prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – član. 
 

6.5. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.9.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

6.5.1. Marija Katić, prof. mat. i inf. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Dynamic evolution of aspect oriented software" (Dinamička evolucija aspektno 
orijentiranih programa). 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu, 
Prirodoslovno-matematički fakultet – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Žagar – član i prof. dr. sc. Robert Manger, Sveučilište u 
Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet – član (zamjenik: doc. dr. sc. Ivica Botički). 
 

6.5.2. 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 je: prof. dr. sc. Mladen Kos. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Alen Bažant 
– predsjednik, izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla 
Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Alen Bažant – predsjednik, izv. 
prof. dr. sc. Gordan Ježić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član 
(zamjenica: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov). 
 

6.6.  Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika 
 

         Pristupnik/ca                 Povjerenstvo
 

1. Andrea Brajko, mag. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik 
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, FESB Split – član 
 

2. Perica Ilak, mag. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – predsjednik 
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, FESB Split – član 
 

3. Angelo Gary Markoč, mag. ing. 
 
 

Prof. dr. sc. Borivoj Modlic – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, FESB Split – član  
 

4. Sonja Ravlić, mag. ing. 
 

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

5. Vedran Srhoj-Egekher, mag. ing. 
 

Doc. dr. sc. Tomislav Pribanić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor 
Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet Zagreb – član 
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6. Mr. sc. Ivan Višić, dipl. ing. 
 

Doc. dr. sc. Juraj Havelka – predsjednik 
Prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor 
Doc. dr. sc. Dubravko Franković, TF Rijeka – član   

Polje: Računarstvo 
 

            Pristupnik/ca 
 

                   Povjerenstvo
 

1. Jurica Babić, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Ignac Lovrek – predsjednik 
Doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor 
Prof. dr. sc. Wolfgang Ketter (Erasmus University, Rotterdam 
School of Management – član 
 

2. Eva Cetinić, mag. ing. 
 
 

Prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik  
Prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica 
Doc. dr. sc. Irena Galić, ETF Osijek – članica 
 

3. Krešimir Mišura, mag. ing. 
 

Doc. dr. sc. Igor Čavrak – predsjednik 
Prof. dr. sc. Mario Žagar – mentor  
Prof. dr. sc. Željko Hocenski, ETF Osijek – član 
 

4. Iva Harbaš, mag. ing. 
 
 

Prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik 
Doc. dr. sc. Marko Subašić – mentor 
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, FPZ, Zagreb – član 
 

5. Pavle Prentašić, mag. ing. 
 

Doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 
Doc. dr. sc. Zoran Vatavuk, Medicinski fakultet Osijek  
– član  
 

6. Luka Samaržija, mag. ing. 
 
 

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

 
7. Darko Štriga, mag. ing. 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – predsjednica 
Doc. dr. sc. Vedran Podobnik – mentor 
Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet, Zagreb – članica 

 

6.7. Imenovanje mentora 
6.7.1. Krešimir Mišura, mag. ing. – imenuje se mentor prof. dr. sc. Mario Žagar umjesto dosadašnjeg 
mentora izv. prof. dr. sc. Marija Kušeka zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

6.8. Brisanje kolegija 
6.8.1. Raul Blečić, dipl. ing. – odobrava se zbog istraživačkih obveza u sklopu međunarodnog dvojnog 
doktorata znanosti i uz suglasnost mentora, brisanje kolegija: Odabrana poglavlja fizike poluvodiča i 
Odabrana poglavlja kvantne fizike. 
 

6.8.2. Željka Lučev Vasić, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Primjena obradbe signala. 
 

6.8.3. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Diferencijalne jednadžbe i dinamički sustavi. 
 

6.9. Stipendije FER-a 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.9.2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

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

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

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

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

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

6.10.5. Alan Mutka, dipl. ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u V. (zimski) semestar 
ak.god. 2013./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

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

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

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

6.11. Izvedba nastave na doktorskom studiju u ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.9.2013., Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
odluke 

6.11.1. Prihvaća se promjena nositelja u izvedbi nastave na doktorskom studiju u ak. god. 2013./14. kako 
sljedi: 
 

Predmet Mreže inteligentnih osjetila 
 Dosadašnji nositelj: prof. dr. sc. Vedran Bilas 
 Novi nositelji: prof. dr. sc. Vedran Bilas 

doc. dr. sc. Darko Vasić 
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6.11.2. U ak. god. 2013./2014. neće se predavati predmet Oblikovanje sustava za e-učenje. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici održanoj 11. lipnja 2013. te 15. sjednici održanoj 11. srpnja 
2013. u 344. akademskoj godini (2012./2013.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
 

6.12.1. 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 rastaljenog korijuma i betona). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Nenad Debrecin i dr. sc. Jean-Marie Seiler, naslovni docent, CEA - 
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, France. 
 

6.12.2. Nino Antulov-Fantulin, mag. ing. – tema: "Statistical inference algorithms for epidemic processes on 
complex networks" (Algoritmi za statističko zaključivanje o epidemijskim procesima na kompleksnim 
mrežama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Mile Šikić i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković Zagreb. 
 

6.12.3. Josip Babić, dipl. ing. – 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).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, Končar-Institut 
za elektrotehniku d.d. Zagreb. 
 

6.12.4. Sabina Baraković, dipl. ing. – tema: "Multidimensional modelling of quality of experience for mobile 
web browsing" (Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba putem 
pokretnih uređaja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov. 
 

6.12.5. Ivan Budiselić, dipl. ing. – tema: "Component recommendation for development of composite 
consumer applications" (Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
 

6.12.6. Mr. sc. Miljenko Brezovec, dipl. ing. – tema: "Matematički model cijevnoga hidroagregata za 
utvrđivanje uzroka njihanja snage" (Mathematical model of bulb hydropower unit for determining the cause of 
power oscillations). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
 

6.12.7. Marko Butorac, dipl. ing. – tema: "Učinkovit programski definiran prijamnik visoke dinamike" 
(Efficient high dynamic range software defined receiver). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mladen Vučić. 
 

6.12.8. Davor Cafuta, dipl. ing. – tema: "Prepoznavanje mreže kompromitiranih računala obilježjima 
prometa sustava imenovanja domena u stvarnom vremenu" (Botnet detection based on Domain Name 
System traffic features in real time). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk. 
6.12.9. Mr. sc. Denis Čeke, dipl. ing. – tema: "Procjena težine razvoja web-aplikacija na osnovi 
konceptualnoga modela" (Estimation of web application development effort based on conceptual model). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marijan Đurek. 
 

6.12.10. Goran Delač, dipl. ing. – tema: "Reliability management of composite consumer applications" 
(Upravljanje pouzdanošću kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
 

6.12.11. Mr. sc. Vladimir Ergović, dipl. ing. – tema: "Data model for intelligent gait analysis system" 
(Podatkovni model za inteligentni sustav analize hoda). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu 
Kineziološki fakultet. 
 

6.12.12. Daniel Hofman, mag. ing. – tema: "Network on chip many-core architectures for multimedia 
processing" (Mnogojezgrene arhitekture mreža na čipu za obradu multimedije).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. José Flich Cardo, Polytechnic University of 
Valencia, Spain. 
 

6.12.13. Vedran Ivanac, mag. ing. – tema: "Kratkoročno predviđanje značajki prometnoga 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. 
 

6.12.14. Vinko Lešić, mag. ing. – tema: "Fault-tolerant control of wind turbine subject to generator 
electromechanical faults" (Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove generatora). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
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Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Mario Vašak. 
 

6.12.15. Vlaho Petrović, mag. ing. – tema: "Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in 
strong winds" (Optimalno upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja strukturnih opterećenja pri jakim 
vjetrovima). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Mate Jelavić, Končar-Institut za elektrotehniku 
Zagreb. 
 

6.12.16. Miran Pobar, dipl. ing. – 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. 
 

6.12.17. Marin Šilić, dipl. ing. – tema: "Reliability prediction of consumer computing applications" 
(Predviđanje pouzdanosti primjenskih programa potrošačkoga računarstva).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
 

6.12.18. Klemo Vladimir, dipl. ing. – tema: "Peer tutoring in consumer computing" (Međusobno poučavanje 
u potrošačkom računarstvu).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
 

6.12.19. Marko Zec, dipl. ing. – tema: "Improving performance in software Internet routers through compact 
lookup structures and efficient datapaths" (Poboljšanje izvedbe programskih internetskih usmjeritelja pomoću 
kompaktnih preglednih struktura i efikasnih podatkovnih staza).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i prof. dr. sc. Luigi Rizzo, University of Pisa, Pisa, 
Italija. 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

7.1.  Prijedlog teme 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. rujna 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 
2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju “Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija” za sljedećeg studenta: 
 

7.1.1. BRANKO  KOVIJANIĆ, dipl. ing,  
Tema: "ANALIZA RELEVANTNIH TRŽIŠTA I STANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U 
POTENCIJALNIM ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE" ("ANALYSIS OF RELEVANT MARKETS AND 
STATUS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN POTENTIAL  MEMBERS OF EUROPEAN UNION") 
Mentor: prof. dr. sc.  Ignac Lovrek. 
 

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

7.2.1.  IVA CIBULIĆ, dipl. iur. 
Tema: "ANALIZA TRŽIŠTA I UTVRĐIVANJE  ZNAČAJNE  TRŽIŠNE  SNAGE U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA"  
Povjerenstvo:  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. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.3. Upis na poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori”  
Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. rujna 2013. godine i odluke 
Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ sa sastanka održanog 2. rujna 2013. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

7.3.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na poslijediplomski specijalistički studij 
“Transformatori” u zimski semestar ak.god. 2013./2014. (popis 10 pristupnika nalazi se u privitku zapisnika). 
 
 
                      Dekan 
         Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


