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Zapisnik 635. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 19. veljače 2014. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/4 
od 14. veljače 2014. 
 

5.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

5.1. Upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora 
znanosti u I. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014.  
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6.2.2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

odluku 
5.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (ljetni) semestar akademske godine 
2013./2014. na poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti i 
imenovanje mentora (popis pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika). 
 

Polje:   Pristupnici 
Elektrotehnika:  10 
Polje računarstvo:   4 
Ukupno:   14 
 

5.2. Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički  studij „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ u I. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014.  

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
od 3.2.2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4.2.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
 

5.2.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički 
elektrotehnički sustavi" u I. (ljetni) semestar akademske godine 2013./2014.  
- Broj upisnih mjesta: 25 ukupno 
 

5.3. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

Na temelju raspisanog javnog natječaja za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, prijedloga Kolegija Zavoda za 
elektroničke sustave i obradbu informacija od 13. veljače 2014. godine i prijedloga Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata od 18. veljače 2014. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

Za dodjelu Nagrade Grada Zagreba predlaže se: 
 

Prof. dr. sc. Mario Cifrek 
za izniman doprinos u znanosti i visokom obrazovanju, posebice za postignute teorijske i praktične rezultate 
te promicanju znanstvenoistraživačkog, nastavnog i stručnog rada u području biomedicinskog inženjerstva na 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te doprinosu međunarodnoj prepoznatljivosti Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva i Sveučilišta u Zagrebu. 
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja  
 

6.1. Raspis natječaja  
 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.2.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo  je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju 
stručnih povjerenstava:  
 

6.1.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivica Pavić, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc. Matislav 
Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom prof. dr. sc. Zdravka Hebela u mirovinu. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

6.1.2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Željko Tomšić i  izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.   
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno raskidom Ugovora o radu s dr. sc. Vesnom Bukarica. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

6.1.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
telekomunikacije i i informatika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 
izvršitelj na određeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Alen Bažant, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić i prof. dr. sc. Drago Žagar - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.   
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno raskidom Ugovora o radu s Alenom Rakipovićem, mag. ing. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

6.2. Pokretanje postupaka reizbora  
 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 6.2.2014. godine, a sukladno članku 102. st. 1. i 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Fakultetsko vijeće  donosi odluku o pokretanju 
postupka za reizbor pristupnika zaposlenih na znanstveno-nastavnim radnim mjestima (osim redovitih 
profesora u trajnom zvanju) i imenovanju stručnih povjerenstava radi podnošenja izvješća o radu:  
 

6.2.1. Dr. sc. Lahorija BISTRIČIĆ – na radnom mjestu izvanrednog profesora za  područje prirodnih 
znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika u Zavodu za primijenjenu fiziku. 
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Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Tomislav Petković, izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović i 
prof. dr. sc. Vesna Volovšek - Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.   
 

6.2.2. Dr. sc. Bruno BLAŠKOVIĆ – na radnom mjestu izvanrednog profesora za  područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za osnove elektrotehnike i 
električka mjerenja. 
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Dinko 
Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.   
 

6.2.3. Dr. sc. Ilko BRNETIĆ – na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika, grana matematička analiza u Zavodu za primijenjenu matematiku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Neven Elezović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Sanja 
Varošanec - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.    
 

6.2.4. Dr. sc. Zoran NARANČIĆ – na radnom mjestu docenta za područje prirodnih znanosti, polje fizika, 
grana fizika elementarnih čestica i polja u Zavodu za primijenjenu fiziku.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Dubravko Horvat, izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić i prof. dr. sc. 
Ivica Picek - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

6.2.5. Dr. sc. Mirko RANDIĆ – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.  
Imenuje se stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Drago 
Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet. 
 

6.2.6. Dr. sc. Nikola ŠVIGIR – na radnom mjestu docenta za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, 
grana opće strojarstvo (konstrukcije) u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Željko Jakopović i prof. dr. sc. 
Milenko Stegić – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.  Pokretanje postupaka za produljenje Ugovora o radu nastavnicima nakon navršenih 65 godina 
starosti 

Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 6.2.2014. i dostavljenih prijedloga zavodskih kolegija, a u 
skladu sa člankom 102. st. 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko vijeće  
donosi odluku o pokretanju postupka za produljenje Ugovora o radu za niže navedene nastavnike koji 
istekom ove akademske godine navršavaju 65 ili više godina života i imenovanju stručnih povjerenstava: 
 

6.3.1. Dr. sc. Juraj BARTOLIĆ – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana radiokomunikacije u Zavodu za radiokomunikacije.  
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i 
prof. dr. sc. Dragan Poljak – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.2. Dr. sc. Damir KALPIĆ – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo.   
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Mario Kovač i prof. dr. sc. 
Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.3. Dr. sc. Dubravko PEVEC – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu za primijenjenu fiziku.   
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i 
prof. dr. sc. Slavko Vujević – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.4. Dr. sc. Zoran VUKIĆ – redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti, grana automatika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Branko Jeren i 
prof. dr. sc. Željko Bogdan - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. 
 

II. Znanstvena zvanja  
 

6.4.  Izbori u znanstvena zvanja 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.2.2014. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

6.4.1. Dr. sc. Karla BRKIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u 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, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da pristupnica dr. sc. Karla Brkić ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.4.2. Dr. sc. Joško ŠODA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Igor Lacković, doc. dr. sc. Mile Šikić i prof. dr. sc. Danko Kezić – Sveučilište u Splitu Pomorski 
fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Joško Šoda ispunjava uvjete iz Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na zahtjev Sveučilišta u Splitu Pomorskog fakulteta.)   
 

6.4.3. Dr. sc. Ivan VRBANIĆ – na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikola 
Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. Željko Bogdan – Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva 
i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Vrbanić 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. Imenovanje stručnog povjerenstva 
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6.5.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Krunoslava HORVATA podnesenim dana 05.02.2014. godine 
za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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 Vukić, prof. dr. sc. Ivan Petrović i dr. sc. Vladimir Koroman, 
znanstveni savjetnik – Brodarski institut Zagreb.  
 

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 6.2.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora:  
 

7.1.1. Mr. sc. Davorin Ambruš, dipl. ing. – tema: "Na modelu zasnovana elektromagnetska induktivna 
metoda za detekciju mina s malom količinom metala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: doc. dr. sc. 
Darko Vasić – predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Bilas – mentor i Univ.-Prof. Dipl. Ing. Dr. Hubert Zangl, Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt, Republika Austrija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Mr. sc. Elvisa Bećirović, dipl. ing. – tema: "Referentni model upravljanja vjetroelektranom u primarnoj 
regulaciji frekvencije elektroenergetskog sustava". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Igor Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – mentor, prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u 
Tuzli Fakultet elektrotehnike, Bosna i Hercegovina – mentor, izv. prof. dr. sc. Mario Vašak – član  i dr. sc. 
Krešimir Vrdoljak, znanstveni suradnik, Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Ivan Bublić, dipl. ing. – tema: "Analiza i vrednovanje buke cestovnog prometa na temelju parametara 
psihoakustike". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Siniša Fajt – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić – mentor i prof. dr. sc. Tino Bucak, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Tomo Galić, dipl. ing. – tema: "Model optimalnog upravljanja virtualnom elektranom s mikro-
kogeneracijskim sustavima s primjenjenim nekonvencionalnim operativnim strategijama koristeći cjenovne 
signale s tržišta električne energije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Igor Kuzle – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić – mentor i dr. sc. Minea Skok, znanstvena suradnica, 
Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Adriana Lipovac, mag. ing. – tema: "Predikcija vršne performanse prijenosa OFDM signala 
vremenski disperzivnim kanalom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordan Šišul – predsjednik, prof. dr. sc. Borivoj Modlic – mentor i doc. dr. sc. Ivan Vilović, Sveučilište u 
Dubrovniku Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Mr. sc. Miroslav Macan, dipl. ing. – tema: "Potiskivanje istosmjerne komponente struje kod 
pretvarača s galvanskim odvajanjem na tračničkim vozilima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Viktor Šunde – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Jakopović – mentor i dr. sc. Neven Čobanov, znanstveni 
suradnik, KONČAR-Institut za elektrotehniku, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.7. Miroslav Rožić, dipl. ing. – tema: "Izračun dispariteta u stereo slikama". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sven Lončarić – 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. 
7.1.8. Vanja Smailović, mag. ing. – tema: "Napredni korisnički profili za informacijsko-komunikacijske usluge 
izvedeni iz heterogenih podatkovnih izvora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Ignac Lovrek – predsjednik, doc. dr. sc. Vedran Podobnik – 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. 
7.1.9. Ivan Sikirić, dipl. ing. – tema: "Unapređenje sustava za upravljanje voznim parkom primjenom 
računalnog vida". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Slobodan Ribarić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – mentor i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
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Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.10. Marijo Šundrica, dipl. ing. – tema: "Sustav upravljanja brzinom vrtnje sinkronog stroja korištenjem 
determinističkih observera i Ljapunovljeve teorije stabilnosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Maljković – predsjednik, doc. dr. sc. Igor Erceg – mentor i prof. dr. sc. Vanja Ambrožić, Univerza v 
Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Republika Slovenija – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.11. Josip Vuković, mag. ing. – tema: "Karakterizacija pogreške procjene ionosfere u sustavu EGNOS 
nad srednjim geografskim širinama i zamjena lokalno prilagođenim modelom ionosfere NeQuick 2". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Davor Bonefačić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Kos – mentor i prof. dr. sc. Ivan Markežić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.2.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

7.2.1. Vedran Bobanac, dipl. ing. – tema: "Upravljanje vjetroagregatom megavatne klase primjenom metode 
linearno promjenjivih parametara". 
Prihvaća se tema: “Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim vjetroagregatima” (Linear 
Parameter Varying Control of Large Wind Turbines).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. siječnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Vaška o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.2. Dalibor Krleža, mag. ing.  – tema: "Specifikacijski jezik za postupke analize modela informacijskih 
sustava". 
Prihvaća se tema: "Specifikacijski jezik za metode analize modela informacijskih sustava" (Specification 
language for analysis methods of information system models). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. siječnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

7.2.3. Toni Petrinić, dipl. ing. – tema: "Upravljanje gibanjem mobilnih robota u zadanim formacijama". 
Prihvaća se tema: "Koordinirano upravljanje više mobilnih robota s kinematičkim i dinamičkim ograničenjima" 
(Coordinated control of multiple mobile robots with kinematic and dynamic constraints). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 31. siječnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.4. Ivan Strnad, dipl. ing.  – tema: "Višekriterijski algoritam za tržišno i okolišno upravljane mikromreže". 
Prihvaća se tema: "Optimalno planiranje i upravljanje mikromrežom s lokalnom virtulanom elektranom" 
(Optimal planning and operation of microgrid based on local virtual power plant). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. siječnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Davora Škrleca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.5. Davor Šušković, mag. ing. – tema: "Metode vrednovanja ugođenosti digitalnih slušnih pomagala s 
pomoću računala". 
Prihvaća se tema: "Subjektivne metode vrednovanja ugođenosti digitalnih slušnih aparata" (Subjective 
methods for evaluating fine-tuning of digital hearing aids). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 29. siječnja 2014. godine i izvješća 
na Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Siniše Fajta o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

Točka 7.2.6. Stjepan Tvorić, dipl. ing. – skida se s dnevnog reda.  
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.2.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je  odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu  
disertacije:  
 

7.3.1. Iva Bačić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnike – tema: "Model komunikacijskoga kanala digitalnoga sustava satelitske radiodifuzije sa 
zemaljskom retransmisijom". 
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Mentor pristupnice prof. dr. sc. Krešimir Malarić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Robert Nađ – predsjednik, prof. dr. sc. Juraj 
Bartolić – član i izv. prof. dr. sc. Zoran Blažević, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje – član. 
 

7.3.2. Mr. sc. Aleksandar Klaić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstva – tema: "Metoda modeliranja politika informacijske sigurnosti temeljena na 
upravljanju znanjem" . 
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: akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin – predsjednik, izv. prof. 
dr. sc. Gordan Gledec – član i izv. prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i 
informatike, Varaždin – članica. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.2.2014. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.4.1. Ivan Budiselić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstva – tema: "Component recommendation for development of composite consumer 
applications" (Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Siniša Srbljić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikola 
Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, 
d.o.o., Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – 
predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, d.o.o., 
Zagreb – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk). 
 

7.4.2. Marko Butorac, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Učinkovit programski definiran prijamnik visoke dinamike". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mladen Vučić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Davor 
Petrinović – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Seršić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Svečilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović 
– predsjednik, prof. dr. sc. Damir Seršić – član i izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić, Svečilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – član (zamjenik: prof. dr. sc. Sven Lončarić). 
 

7.4.3. Ivan Marković, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnike – tema: "Moving objects detection and tracking by omnidirectional sensors of mobile 
robot" (Otkrivanje i praćenje gibajućih objekata svesmjernim senzorima mobilnoga robota). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivan Petrović. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Davor 
Petrinović – predsjednik, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – član i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u 
sastavu: prof. dr. sc. Davor Petrinović – predsjednik, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – član, izv. prof. dr. sc. 
Robert Cupec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet – član, prof. dr. sc. 
Francoise Chaumette, Inria Rennes Bretagne Atlantique, Irisa, Francuska – član i prof. dr. sc. Patrick Danes, 
LAAS-CNRS & University of Toulouse III Paul Sabatier, Francuska – član (zamjenici: izv. prof. dr. sc. Mato 
Baotić i doc. dr. sc. Nikola Mišković). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika 
 

               Pristupnik/ca       Povjerenstvo 
 

1. Mr. sc. Damjan Damić, dipl. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Maja Matijašević – mentorica 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, Elektrotehnički fakultet Osijek – član 
 

2. Vladimir Franki, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, Tehnički fakultet Rijeka – 
član 
 

3. Slaven Glumac, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik 
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor 
Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Zagreb – član 
 

4. Tomislav Haus, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor 
Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Zagreb – član 
 

5. Frano Petric, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik 
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić – mentor 
Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Zagreb – član 
 
 

6. Eduard Plavec, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Zlatko Maljković – predsjednik 
Prof. dr. sc. Ivo Uglešić – mentor 
Doc. dr. sc. Srđan Žutobradić, HERA Zagreb - član 
 

7. Vedran Sesar, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Ivan Petrović – predsjednik  
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – mentor 
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Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet prometnih znanosti 
Zagreb – član 
 

8. Marin Stipanov, dipl. ing. Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan – predsjednik 
Prof. dr. sc. Zoran Vukić – mentor 
Prof. dr. sc.  Dario Matika, MORH, Institut za istraživanje i 
razvoj obrambenih sustava – član 
 

9. Dunja Vučić, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Maja Matijašević – predsjednica 
Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov – mentorica 
Izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, Grafički fakultet Zagreb – 
članica 

Polje: Računarstvo 
 

Pristupnik/ca                  Povjerenstvo 
 

 

1.  Mr. sc. Krešimir Dekanić, dipl. ing. 
 
 

Prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 
Doc. dr. sc. Željko Skoko, Prirodoslovno-matematički 
Zagreb – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić – član 
Dr. sc. Ivica Kopriva, znanstveni savjetnik, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb – član 
 

2. Daniel Domović, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Marin Golub – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich, Tekstilno-tehnološki 
Fakultet, Zagreb – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović – član 
Izv. prof. dr. sc. Darko Grundler, Tekstilno-tehnološki 
Fakultet, Zagreb – član 
 

3. Ivan Grbavac, dipl. ing. Prof. dr. sc. Damir Kalpić – predsjednik 
Prof. dr.sc. Krešimir Fertalj – mentor 
Prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet  organizacije i 
informatike, Varaždin – član 

 

7.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
7.6.1. Alan Mutka, dipl. ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na PoC5 projektu i uz suglasnost mentora, 
ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

7.7.  Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
7.7.1. Mr. sc. Davorin Ambruš, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u V. 
(ljetni) semestar ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.7.2. Mate Čobrnić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) semestar 
ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.7.3. Anton Marušić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) 
semestar ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.7.4. Ivan Pavičić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u II. (ljetni) semestar 
ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.7.5. Boris Šnajder, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (ljetni) 
semestar ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.8.  Upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju na FER-u u ak. god. 
2013./2014. 

 

7.8.1. Sara Librenjak, mag. ing. studentica poslijediplomskoga doktorskoga studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Filozofskom fakultetu – odobrava se upis, slušanje i polaganje kolegija na poslijediplomskom doktorskom 
studiju na FER-u u zimskom semestru ak.god. 2013./2014. – Procesi životnog ciklusa programskog 
proizvoda; nositelji: Crnković, I.; Car, Ž. i Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba; nositelji: 
Gledec, G.; Kušek, M. 
 

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

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 7. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.9.1. Mr. sc. Almir Badnjević, dipl. ing. – tema: "Integrirani programski sustav za klasifikaciju astme i 
kronične opstruktivne plućne bolesti" (Integrated software system for asthma and chronic obstructive 
pulmonary disease classification).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Mario Cifrek. 
 

7.9.2. Marko Gulin, mag. ing. – tema: "Optimal control of DC microgrid with renewable energy sources" 
(Optimalno upravljanje istosmjernom mikromrežom s obnovljivim izvorima energije) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. 
 

7.9.3. Martina Holenko Dlab, prof. mat. i inform. – tema: "Sustav preporučivanja aktivnosti za računalom 
podržano suradničko učenje" (Recommender system for activities in computer-supported collaborative 
learning) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
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Mentori pristupnice su: prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci 
Odjel za informatiku. 
 

7.9.4. Jelena Matković, dipl. ing. – tema: "Radni okvir za vizualno modeliranje i formalnu verifikaciju 
izvođenja poslovnoga procesa temeljen na modelima s dvosmjernim preslikavanjem" (Framework for visual 
modelling and formal verification of business process execution based on two-way mapping models). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
 

7.9.5. Alan Mutka dipl. ing. – tema: "Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnoga robota korištenjem 
promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala" (Adaptive control of quadruped robot locomotion through 
variable compliance of revolute spiral feet). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić. 
 

7.9.6. Rene Prenc, dip. ing. – tema: "Optimalan razmještaj distribuirane proizvodnje u srednjenaponskim 
elektroenergetskim mrežama" (Optimal allocation of distributed generation in medium voltage distribution 
networks).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Davor Škrlec. 
 

7.9.7. Vedran Vrbanić, dipl. ing. – tema: "Ugradnja ontološkoga modela u bankarski sustav skladišta 
podataka" (Incorporation of ontology model into banking data warehouse system) 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Damir Kalpić. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
 

8.1. Pokretanje postupka obrane specijalističkog rada  
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ održane 3. 
veljače 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. veljače 2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedećeg studenta: 
 

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

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

 

8.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija“ održane 3. veljače 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
4. veljače 2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog 
specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju 
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ za sljedeće studente: 
 

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

8.2. 2.  DANIELA KUŠTOVIĆ KOKOT, dipl. iur. 
Tema: "UNIVERZALNE USLUGE U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA"  
Imenuje se povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ignac Lovrek - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - mentor i prof. dr. sc. Leo 
Cvitanović - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Branko Mikac. 
 

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

8.3. Tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
održane 3. veljače 2014. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 4. veljače 
2014. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Željeznički elektrotehnički sustavi“ i imenovanju mentora za 
sljedećeg studenta: 
 

8.3.1. DRAŽEN  FRANJKOVIĆ, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "SUSTAV ELEKTRIČNOG GRIJANJA SKRETNICA"  
("ELECTRIC HEATING SYSTEM FOR RAILWAY SWITCHES")  
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš - Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 
 
 
         Dekan 
        Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


