
1 
 

 
Zapisnik 633. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

održane dana 18. prosinca 2013. 
 

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

5. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora  
5.1. Izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
Na temelju prijedloga Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
5.1.1. Prihvaća se godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2012./2013. 
(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a;  Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

5.2. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u ljetni semestar ak. god. 2013./2014. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 4.12.2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
5.2.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u ljetni semestar u akademskoj godini 2013./2014. 
- Upisna kvota: 17 slobodnih mjesta. 
 

5.3. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
Na temelju raspisanog natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2013. 
godinu, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 9.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
5.3.1. Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za znanost za 2013. godinu, kako 
sljedi: 
- Za Nagradu za životno djelo za područje tehničkih znanosti predlaže se: 

- Akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin za cjelokupni  znanstvenoistraživački rad u području 
tehničkih znanosti, polje računarstvo. 
Svojom je znanstvenom i stručnom pedesetogodišnjom znanstvenom djelatnošću značajno pridonio 
razvitku tog novog polja. Prije četrdeset godina bio je jedan od utemeljitelja Sveučilišnog računskog 
centra u Zagrebu i pridonio je kreiranju strategije razvitka informacijske i komunikacijske tehnologije u 
Hrvatskoj. Danas aktivno sudjeluje u pripremi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i u 
izgradnji nacionalne istraživačke e-infrastrukture. Sudjelovao je u stvaranju novih smjerova svih 
visokoškolskih razina obrazovanja iz polja računarstva. Kao vrstan pedagog odgojio je veliki broj 
znanstvenika i stručnjaka koji danas uspješno djeluju u hrvatskoj i međunarodnoj akademskoj 
zajednici i gospodarstvu.  
(Prijedlog: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave) 

 

- Za Godišnju nagradu za znanost predlaže se: 
- Prof. dr. sc. Tomislav Petković za znanstveno dostignuće u znanstvenom području prirodnih znanosti, 

polje fizika i polje povijest znanosti i tehnologije, posebno za nove epistemičke radove o Nikoli Tesli u 
elektromagnetizmu, novim tehnologijama i znanstvenom kozmopolitizmu. 
(Prijedlog skupine znanstvenika: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin i 
prof. dr. sc. Karolj Skala) 
 

- Za Godišnju nagradu znanstvenim novacima za područje tehničkih znanosti predlaže se: 
- Dr. sc. Hrvoje Pandžić za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 

elektroenergetika, radi posebnog isticanja u znanstvenoistraživačkom radu i to posebno za „Modeliranje 
pogona virtualnih elektrana i njihovo djelovanje na tržištu električne energije“ (Modelling of virtual power 
plants and their operation in the electricity market“), opisano u radovima objavljenim u 2013. godini u 
međunarodnim znanstvenim časopisima Applied energy, Impact Factor 4.781, (Q1, ENERGY & FUELS, 
Q1 ENGINEERING, CHEMICAL) i IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, Impact Factor 
2.921, (Q1 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC). 

 Kandidat ima ukupno šest znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u Current 
Contents (CC) bazi od kojih je pet u kategoriji Q1.   

 (Prijedlog: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša)  
 

- Davanje potpore prijedlozima za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim  znanstvenicima i 
umjetnicima u 2013. godini 

 

Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 
2013. godini, dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 
9.12.2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.3.2. Podržavaju se prijedlozi za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i 
umjetnicima u 2013. godini i to:  
 

- Dr. sc. Tin Komljenović (znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta zaposlen na Sveučilištu 
u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavod za radiokomunikacije), za znanstveni rad:  
- Komljenović, Tin; Babić, Dubravko; Šipuš, Zvonimir "47-km 1.25-Gbps transmission using a self-

seeded transmitter with a modulation averaging reflector", objavljen u časopisu Optics express, vol. 
20, no. 16 (2012), 17387-17393. (Impact Factor of 3.546, Q1 OPTICS).  
Do sada je objavio 5 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents. 
 

- Dr. sc. Mirko Poljak (znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta zaposlen na Sveučilištu u 
Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave), za znanstveni rad: 
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- Poljak, Mirko; Suligoj, Tomislav; Wang, Kang L."Influence of substrate type and quality on carrier 
mobility in graphene nanoribbons", objavljen u časopisu Journal of Applied Physics, vol. 114, no. 5, 
(2013) pp. 053701-1-053701-8. (Impact Factor: 2.210; Q2 PHYSICS, APPLIED).  
Do sada je objavio 8 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents. 

- Ivan Marković, dipl. ing. (znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta zaposlen na Sveučilištu u 
Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo), za 
znanstveni rad:  
- Marković, Ivan; Jurić-Kavelj, Srećko; Petrović, Ivan "Partial Mutual Information Based Input Variable 

Selection for Supervised Learning Approaches to Voice Activity Detection" objavljen u časopisu 
Applied soft computing, vol.13, no. 11, (2013) pp. 4383-4391, (Impact Factor: 2.140; Q1 COMPUTER 
SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Q1 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS).  
Do sada je objavio 2 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. 

- Naknadna dodjela Zlatne diplome u povodu 50. obljetnice diplomiranja ak. god. 1962./1963. na 
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu      

 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata od 9.12.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
5.3.3. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, naknadno se dodjeljuje Zlatna diploma sljedećem diplomiranom 
inženjeru koji je diplomirao ak. god. 1962./1963. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:  
- Dimitrije Lalić, dipl. ing. 

 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja i na radna mjesta prema 
raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

6.1.1. Dr. sc. Mervan PAŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Darko Žubrinić, prof. dr. sc. Neven Elezović i prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Mervana Pašića 
izabire u trajno znanstveno-nastavno zvanje 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.  
(Izbor potvrđuje Senat.) 
 

6.1.2. 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, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo, Povjerenstva 
za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Željka Bana izabire u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za automatiku i 
računalno inženjerstvo.     
(Izbor potvrđuje Senat.) 
 

6.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 11.10.2013. godine, NN broj 125 od 11.10.2013. godine, na 
web stranici Fakulteta od 11.10.2013. godine i na web stranici Euraxessa od 21.10.2013. godine za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za 
telekomunikacije - 1 izvršitelj, prispjele su prijave dr. sc. Gordana Ježića i Dhanavanthana Balachandera.   
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Drago Žagar 
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet konstatiralo je da Dhanavanthan Balachander 
ne ispunjava temeljni uvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor prema Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, jer nije završio doktorski studij i obranio doktorski rad.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. 
sc. Gordana Ježića izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto 
redoviti profesor u Zavodu za telekomunikacije.   
(Izbor potvrđuje Senat) 
 

6.1.4. 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, 
uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Viktora Šunde izabire u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju.      
(Izbor potvrđuje Senat.) 
 

6.1.5. Dr. sc. Igor KROIS – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Mario 
Cifrek, prof. dr. sc. Adrijan Barić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 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. Igora Kroisa 
izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, 
mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.  
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
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6.1.6. Dr. sc. Ivica KOPRIVA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Sven Lončarić, prof. dr. sc. Damir Seršić i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i 
obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće 
dr. sc. Ivicu Koprivu izabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija.   
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

6.2. Izbor na drugom visokom učilištu 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećeg mišljenja:  
 

6.2.1. Dr. sc. Ivana PALUNKO – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
izv. prof. dr. sc. Damir Žarko, izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde i izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević - Sveučilište u 
Dubrovniku, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Ivana Palunko ispunjava uvjete iz Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, kao i daje mišljenje da pristupnica  ispunjava 
uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Sveučilištu u Dubrovniku.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva.  
 
 

6.3. Raspis natječaja  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju 
stručnih povjerenstava:  
 

6.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo, grana obradba informacija i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sven Lončarić, prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Vedran Batoš – 
Sveučilište u Dubrovniku.  
 

6.3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroničke sustave 
i obradbu informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Vladimir Medved – 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

6.3.3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Vladimir Medved – 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

6.4. Ispravak natječaja  
 

6.4.1. Sukladno naputku Sveučilišta u Zagrebu klasa: 641-01/13-04/17 ur.broj: 380-110/064-13-6 od 
06.12.2013. godine i prijedlogu Odbora za izbore u zvanja od 10.12.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo 
je Odluku o ispravku natječaja objavljenog temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 13.11.2013. godine točka 
7.2.2. u Večernjem listu od 04.12.2013. godine, Narodnim novinama broj 143 od 02.12.2013. godine, Web 
stranici Fakulteta od 04.12.2013. godine i na web stranici Euraxessa od 09.12.2013. godine tako da se iza 
teksta – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme dodaje „s 80 % radnog vremena“. 
Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.   
 

II. Znanstvena zvanja 
 

6.5. Izbori u znanstvena zvanja 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

6.5.1. Dr. sc. Miroslav MESIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. 
Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Ivica Pavić i prof. dr. sc. Matislav Majstrović - Energetski institut „Hrvoje Požar“ 
Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Miroslav Mesić ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.5.2. Dr. sc. Antun MIKULECKY – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Željko Štih, prof. dr. sc. Damir Ilić i prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet 
Rijeka, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Antun Mikulecky ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.5.3. Dr. sc. Mirko POLJAK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, doc. dr. sc. Marko Koričić i dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik – Institut 
Ruđer Bošković Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Mirko Poljak ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.6. Imenovanje stručnih povjerenstava 
6.6.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Karle BRKIĆ podnesenim dana 02.12.2013. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
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Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u 
sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić i prof. dr. sc. Hrvoje Gold – 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.   
 

6.6.2. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Ivana VRBANIĆA podnesenim dana 03.12.2013. 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. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. Željko 
Bogdan – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

6.6.3. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta u Splitu Pomorskog fakulteta za pokretanje postupka izbora dr. sc. 
Joška ŠODE 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: izv. prof. dr. sc. Igor Lacković, doc. dr. sc. Mile Šikić i prof. dr. sc. Danko Kezić – 
Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet.  
 

6.6.4. Dr. sc. Maja RESMAN podnijela je dana 14.11.2013. godine zahtjev za  pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  
Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se prof. dr. sc. Vesna 
Županović.   
 

6.7. Izbor suradnika u suradničkom zvanju asistenta  
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 5.12.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  
 

6.7.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 29.10.2013. godine, NN broj 130 od 28.10.2013. godine, na 
web stranici Fakulteta od 29.10.2013. godine i na web stranici Euraxessa od 28.10.2013. godine za izbor 
suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na suradničko 
radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije za rad na znanstveno-istraživačkom UKF projektu 
„Passive and active metamaterial structures for guiding, scattering and radiation of electromagnetic energy“ - 2 
izvršitelja na određeno vrijeme prispjele su prijave od Vedrana Ciganovića, mag. ing., Ivana Strizića, mag. ing. 
i Mladena Vukomanovića, mag. ing.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Silvio Hrabar, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i doc. dr. sc. Igor Krois 
konstatiralo je da sva tri pristupnika ispunjavaju uvjete za izbor u suradničko zvanje asistenta za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Na temelju izvješća i prijedloga navedenog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Vedrana Ciganovića, mag. ing. i 
Mladena Vukomanovića, mag. ing. izabire u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije za rad na UKF projektu „Passive 
and active metamaterial structures for guiding, scattering and radiation of electromagnetic energy“. 
Detaljno obrazloženje prijedloga navedeno je u Izvješću stručnog povjerenstva.  
Vedranu Ciganoviću, mag. ing. za mentora se imenuje prof. dr. sc. Silvio Hrabar, a Mladenu Vukomanoviću, 
mag. ing. za mentora se imenuje prof. dr. sc.  Zvonimir Šipuš.  
Sa imenovanima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do 14.10.2015. godine.    
 

7.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.12.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.1.1. Dalibor Krleža, dipl. ing. – tema: "Specifikacijski jezik za postupke analize modela informacijskih 
sustava". 
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 pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednica održanih dana 31.10.2013. godine i 4.12.2013. 
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: 
 

7.2.1. Mr. sc. Vilijan Matošević, dipl. ing. – tema: "Svezani elektromagnetski i termički proračun sinkronog 
generatora". 
Prihvaća se tema: "Spregnuti magnetsko-toplinski proračun sinkronog generatora" (Coupled magneto-thermal 
calculation of synchronous generator). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Željko Štih i prof. dr. sc. Davor Zvizdić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
strojarstva i brodogradnje 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 10. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Željka Štiha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.2. Ivan Bolkovac, dipl. ing. – tema: "Optimizacija zvukova u sustavima upozorenja električnih i hibridnih 
vozila". 
Prihvaća se tema: "Optimiranje zvuka akustičkog sustava upozoravanja kod električnih i hibridnih vozila" 
(Optimization of acoustic alerting system sounds in electric and hybrid vehicles). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 14. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Kristiana Jambrošića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.3. Branimir Dropuljić, dipl.ing.  – tema: "Estimacija emocionalnih stanja zasnovana na dubinskoj analizi 
akustičkih značajki govornog signala". 
Prihvaća se tema: "Estimacija emocionalnih stanja zasnovana na dubinskoj analizi akustičkih značajki 
govornog signala" (Emotional state estimation based on data mining of acoustic speech features). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 25. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Petrinovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.4. Marko Gulić, dipl. ing. – tema: "Automatsko uspoređivanje ontologija u sustavu s paralelnom 
kompozicijom osnovnih metoda uspoređivanja". 
Prihvaća se tema: "Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije 
osnovnih metoda" (Automatic ontology matching by using parallel composition of basic methods). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Borisa Vrdoljaka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.5. Matija Gulić, mag. ing. – tema: "Paralelizacija algoritama za rješavanje problema usmjeravanja vozila 
korištenjem baza podataka". 
Prihvaća se tema: "Paralelizacija algoritama za rješavanje problema usmjeravanja vozila korištenjem baza 
podataka s ugrađenim domenski usmjerenim funkcijama" (Parallelization of vehicle routing algorithms by using 
database with domain-specific embedded functions). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 31. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora izv. prof. dr. sc. Domagoja 
Jakobovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

7.2.6. Mr. sc. Mario Klarić, dipl. ing. – tema: "Automatsko vođenje pogona vjetroelektrane zasnovano na 
sinkroniziranim mjerenjima". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje pogonom vjetroelektrana zasnovano na sinkroniziranim mjerenjima" (Control of 
wind power plants operation based on synchronized measurements). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 1. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Igora Kuzlea o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.7. Gordan Kreković, mag. ing. – tema: "Postupci intuitivne kontrole sinteze zvuka". 
Prihvaća se tema: "Postupci intuitivnog upravljanja sintezom zvuka" (Procedures for intuitive sound synthesis 
control). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Petrinović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 15. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Petrinovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.8. Marko Lelas, dipl. ing. – tema: "Sustav za 3D rekonstrukciju implementiran na mobilnoj platformi". 
Prihvaća se tema: "3D reconstruction system on smartphone" (Sustav za trodimenzionalnu rekonstrukciju na 
pametnom telefonu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora doc. dr. sc. Tomislava Pribanića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.9. Mladen Matejaš, mag. ing.  – tema: "Upravljanje interaktivnim zahtjevima za kredit velikih korisnika 
upućenim preko Interneta". 
Javni razgovor održan je 31. listopada  2013. godine.  
Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir 
Fertalj – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin – član, pristupnik Mladen Matejaš, mag. ing. upućuje se na 
nastavak istraživanja i ponovljeni postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti. 
 

7.2.10. Boško Milešević, dipl. ing. – tema: "Metoda određivanja elektromagnetskih utjecaja sustava 
električne željeznice na metalne vodove". 
Prihvaća se tema: "Elektromagnetski utjecaj sustava električne željeznice na metalne strukture" 
(Electromagnetic influence of electric railway system on metallic structures). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivo Uglešić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 18. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Ive Uglešića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
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7.2.11. Tamara Petrović, dipl. ing. – tema: "Analiza i upravljanje strukturno promjenjivim sustavom 
autonomnih vozila u industrijskom okruženju". 
Prihvaća se tema: "Centralizirano upravljanje strukturno promjenjivim sustavima s više vozila zasnovano na 
pridjeljivanju resursa" (Centralized control of variable structure multi-vehicle systems based on resource 
allocation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 21. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Stjepana Bogdana o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.12. Antonio Pošćić, mag. ing. – tema: "Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje 
glazbe". 
Prihvaća se tema: "Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje glazbe" (Visual 
programming language for sound synthesis and  computer music creation). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Danko Basch. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 28. listopada 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Danka Bascha o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.13. Ivan Sović, mag. ing.  – tema: "Učinkovit paralelni algoritam za hibridno de novo sastavljanje DNA". 
Prihvaća se tema: "Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data" (Algoritmi 
za de novo sastavljanje genoma iz sekvenciranih podataka treće generacije). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: doc. dr. sc. Mile Šikić i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Mile Šikića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.14. Stjepan Stipetić, dipl. ing. – tema: "Optimizacija projekta serije motora s trajnim magnetima". 
Prihvaća se tema: "Optimiranje elektromagnetskog proračuna serije sinkronih motora s trajnim magnetima" 
(Optimization of electromagnetic design of synchronous permanent magnet motor series). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. studenoga 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Damira Žarka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.15. Mr. sc. Mihaela Tutman, dipl. ing. – tema: "Samoupravljivost procesa realizacije telekomunikacijskih 
usluga temeljena na nadgradnji sustava operativne podrške". 
Prihvaća se tema: "Samoupravljivi procesi realizacije telekomunikacijskih usluga temeljeni na nadgradnji 
sustava operativne podrške" (Self-managing service provisioning processes based on overlay on operations 
support systems). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Mirko Randić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održan 29. listopada 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora doc. dr. sc. Mirka Randića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske disertacije sa sjednice održane dana 4.12.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva 
za ocjenu disertacije: 
 

7.3.1. Goran Delač, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Reliability management of composite consumer applications" (Upravljanje pouzdanošću 
kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Siniša Srbljić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – predsjednik, prof. dr. sc. 
Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet  – član. 
 

7.3.2. Nikola Ivković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Modeliranje, analiza i poboljšanje algoritama optimizacije kolonijom mrava". 
Mentor pristupnika izv. prof. dr. sc. Marin Golub dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario 
Osvin Pavčević – član i prof. dr. sc. Mirko Maleković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike 
Varaždin – član. 
 

7.3.3. Mr. sc. Damir Kralj, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Model mjerenja kakvoće programske potpore vođenju ordinacija obiteljske 
medicine"  
Mentori pristupnika prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković i doc. dr. sc. Miroslav Končar, Oracle Hrvatska d.o.o 
Zagreb, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek 
– član i prof. dr. sc. Josipa Kern, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Zagreb – član. 
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7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 4.12.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.4.1. Mr. sc. Ante Martinić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Integrirani okvir upravljanja projektima s virtualnim timovima". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kalpić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – članica i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – član (zamjenik: doc. dr. sc. Ivica Botički). 
 

7.4.2. Mr. sc. Domagoj Peharda, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnike – tema: "Procjena stanja elektroenergetskog sustava u vremenskoj domeni 
pomoću mjerenja kutova napona". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – član i prof. dr. sc. Matislav Majstrović, Energetski institut Hrvoje 
Požar, Zagreb – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar – član i prof. dr. sc. Matislav Majstrović, Energetski institut Hrvoje 
Požar, Zagreb – član (zamjenik: doc. dr. sc. Juraj Havelka). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
Polje: Elektrotehnika 

        Pristupnik/ca 
 

                  Povjerenstvo 
1. Tihomir Čihak, dipl. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde – predsjednik 
Prof. dr. sc. Željko Jakopović – mentor 
Dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni suradnik,  
Končar-Institut za elektrotehniku, Zagreb – član 
 

2. Matija Maleš, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Mislav Grgić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Grafički fakultet,  
Zagreb – članica 
 

3. Uroš Todorović Mikšaj, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Tomislav Kos – predsjednik 
Prof. dr. sc. Davor Bonefačić – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Antonio Šarolić, FESB, Split – član 

7.6. Naknadni upis propuštenog semestra  
7.6.1. Silvije Carin, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2013./2014. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.7. Nastavak studija 
7.7.1. Maja Vlah, 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. 
 

7.8. Ispis s doktorskog studija 
7.8.1. Šimo Brtan, mag. ing. – odobrava se ispis s doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovani je studij upisao u zimskom semestru ak. god. 
2013./2014. S datumom ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Šime Brtana, dipl.ing. 
 

7.9. Erasmus program  
7.9.1. Daniel Hofman, dipl. ing. – priznaje se boravak na Tehničkom sveučilištu u Valenciji, Španjolska u 
okviru Erasmus programa akademske mobilnosti u zimskom semestru ak. god. 2012./2013. za zimski 
semestar ak. god. 2012./2013 na Doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 
 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 4. sjednici održanoj 19. studenoga 2013. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.10.1. Davor Davidović, dipl. ing. – tema: "Solving large dense symmetric eigenproblem on hybrid 
architectures" (Rješavanje velikog punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb. 
 

7.10.2. Iva Bačić, dipl. ing. – tema: "Model komunikacijskoga kanala digitalnoga sustava satelitske 
radiodifuzije sa zemaljskom retransmisijom" 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Malarić. 
 

7.10.3. Tomislav Capuder, dipl. ing. – 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. 
 

7.10.4. Mr. sc. Kristijan Frlan, dipl. ing. – tema: "Zaštita cjelovitosti prijenosnoga elektroenergetskoga 
sustava s uključenim obnovljivim izvorima energije". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
 

7.10.5. Vana Jeličić, dipl. ing. – 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). 
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Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vedran Bilas i doc. dr. sc. Davide Brunelli, University of Trento, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Italy. 
 

7.10.6. Damjan Katušić, mag. ing. – tema: "Složene usluge u komunikaciji stroja sa strojem". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

7.10.7. Mr. sc. Aleksandar Klaić, dipl. ing. – tema: "Metoda modeliranja politika informacijske sigurnosti 
temeljena na upravljanju znanjem". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Marin Golub. 
 

7.10.8. Željka Lučev Vasić, dipl. ing. – 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. 
 

7.10.9. Ivan Marković, dipl. ing. – 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. 
 

7.10.10. Nicoletta Saulig, dipl. ing. – 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. 
 

7.10.11. Marko Skomeršić, dipl. ing. – tema: "Određivanje i isporuka indikatora kvalitete za usluge u 
mrežama razmjene internetskoga prometa". 
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. 
7.10.12. Mr. sc. Davor Petranović, dipl. ing. – tema: "Mehanički učinci struja kratkoga spoja na sustav 
užetnih sabirnica". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ante Marušić. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

8.1. Pokretanje postupka ocjene specijalističkog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Informacijska sigurnost“ 

 

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

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

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

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

8.2. Brisanje kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 2. 
prosinca 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. prosinca 2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o brisanju kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Informacijska sigurnost“: 
 

8.2.1. KRISTINA LEKO KUŠTRAK, dipl. inf. – odobrava se brisanje kolegija “Sigurnost  programske podrške i 
baza podataka”. 
 

8.3. 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. prosinca 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
2. prosinca 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedećeg studenta: 
 

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

8.4. 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. prosinca 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
2. prosinca 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 sljedeće studente: 
 

8.4.1. ANITA BUDIMIR, dipl. oec. 
Tema: "UTJECAJ TEKUĆEG TROŠKOVNOG RAČUNOVODSTVA NA MODELIRANJE TROŠKOVA U 
TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI"  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - mentorica i 
doc.dr.sc. Hrvoje Perčević - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec. 
 

8.4.2. GORDANA KULIŠIĆ, dipl. oec. 
Tema: "ZAŠTITA DJECE PRI KORIŠTENJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA"  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc.  Leo 
Cvitanović - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
Zamjenica: prof. dr. sc. Maja Matijašević. 
 

8.4.3.  MARINA LJUBIĆ KARANOVIĆ, dipl. iur. 
Tema: "ZAŠTITA KORISNIKA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA S POSEBNOM TARIFOM"  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Baretić - 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet – mentor i prof. dr. sc. Ignac Lovrek. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Dragan Jevtić. 
 

8.4.4.  SILVIJE ŠEREMET, dipl. ing. 
Tema: "E-AGENCIJA U INTERDISCIPLINARNIM OKVIRIMA REGULACIJE TRŽIŠTA" 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Maja Matijašević - 
predsjednica, prof. dr. sc. Antun Carić - Zagreb - mentor i doc. dr. sc. Jasminka Pecotić-Kaufman - Sveučilište 
u Zagrebu  Ekonomski fakultet. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 

8.4.5.  ROBERT VULAS, dipl. ing. 
Tema: "AUTOMATIZACIJA SUSTAVA PRENOSIVOSTI POZIVNOG BROJA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ 
MREŽI"  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Antun Carić - Zagreb - mentor i izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky - Sveučilište u 
Zagrebu Ekonomski fakultet. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Ignac Lovrek.   
 

8.5. Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Transformatori“ i imenovanje mentora 

 

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

8.5.1. BOJAN POPOVIĆ, dipl. ing. 
Prihvaća se tema: "DIELEKTRIČKA NAPREZANJA 400 KV IZVODA IZ SREDINE NAMOTA 
TRANSFORMATORA" (DIELECTRIC STRESSES OF 400 KV WINDING MIDDLE ENTRANCE LEAD OF 
TRANSFORMER) 
Mentor: dr. sc. Antun Mikulecky – Končar - Institut za elektrotehniku Zagreb. 
 

8.6. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju „Transformatori“  

 

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

8.6.1.  MIHAELA MARGETIĆ, dipl. ing.  
Tema: "ELEKTROMAGNETSKO POLJE TRANSFORMATORSKE STANICE TS 110 /  20 / kV (20 MVA) I 
PRIKLJUČNOG DALEKOVODA" 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu:  doc. dr. sc. Bojan Trkulja – 
predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih - mentor i dr. sc. Žarko Janić – Končar Energetski transformatori d.o.o. 
Zagreb. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Sead Berberović.     

Dekan 

                   Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


