
1 
 

Zapisnik 629. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 19. lipnja 2013. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/12 
od 14. lipnja 2013. 
 

4. Izmjene i dopune Pravilnika 
4.1. Izmjene i dopune Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju na Sveučilištu u 

Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva 
 

Prodekan za nastavu prof. dr. sc. Davor Petrinović obavijestio je Vijeće kako sljedi: 
 

- Predlažu se Izmjene i dopune Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju FER-a 
 

- Razlog promjena su usklađivanje sa zakonskim odredbama, Pravilnikom Sveučilišta o studiranju na 
preddiplomskim i diplomskim studijima, odlukama Senata i ugovornim obvezama definiranim u 
ugovorima između Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta i Sveučilišta u Zagrebu te zahtjevima 
ASIIN-a vezano uz reakreditaciju FER-ovih studijskih programa.  

 

- Predložene izmjene obuhvaćaju: 
- Izjednačavanje naziva modula i profila studijskih programa 
- Definiranje statusa predmeta za iznimno uspješne studente 
- Pravnu regulativu vezano uz sustav osiguranja kvalitete 
- Definiranje izravne nastave i samostalnoga rada studenta vezano uz Seminare 
- Elektroničku studentsku ispravu 
- Podmirenje participacije u troškovima studija 
- Definiranje prestanka statusa studenta i ispis s fakulteta 
- Pravo mirovanja obveza  
- Uvjete prijelaza 
- Uvjete upisa Diplomskog i Završnog rada  

 

- Prijedlozi su prezentirani i raspravljeni na sastanku Odbora za preddiplomske i diplomske studije 
održanom 5. lipnja 2013. godine. 

 

- Nakon usvajanja primjedbi prijedlog izmjena je upućen Fakultetskom vijeću u ponedjeljak, 10. lipnja 
2013. godine na javnu raspravu. 

 

- Do roka su dostavljene primjedbe sa Zavoda za primijenjeno računarstvo i Zavoda za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja i dio primjedbi je ugrađen u prijedlog Pravilnika upućen Fakultetskom 
vijeću u prilogu pozivu.  

 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluku 

4.1.1. Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

4.2. Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva 

 

- Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Izmjene i dopune 
Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 

 

- Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na broj i sastav članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, 
a povezane su s preporukom stručnog povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). 

 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

odluku 
4.2.1. Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 
Fakultetu elektrotehnike i računarstva.  
 

4.3.  Izmjene i dopune Priručnika za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva 

 

- Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Izmjena i dopuna 
"Priručnika za osiguravanje kvalitete" (prilog pozivu):  
- dodano poglavlje o provođenju unutarnje prosudbe SOK-a u tekst o sustavu kvalitete;  
- upute o provođenju unutarnje prosudbe dodane u prilog;  
- izbačene su 2 aktivnosti koje su definirane sveučilišnim priručnikom (1.9 i 1.10.);  
- dorađen je dio o mehanizmima osiguravanja kvalitete;  
- ukratko su opisane ankete (FER-ove i sveučilišne), unutarnje vrednovanje i godišnje izvješće 

predmeta. 
 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
odluku 

4.3.1. Prihvaća se pročišćeni tekst Priručnika za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
 

5.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

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

 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu Odbora za doktorske studije 
koji se odnosi na raspis natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u zimski semestar u akademskoj godini 2013./2014. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6.6.2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
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odluku 
5.1.1. Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij FER-a za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u zimski semestar u akademskoj godini 2013./2014. 
- Upisna kvota: 60 slobodnih mjesta. 
 

5.2.  Raspis natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
u zimski semestar ak.god. 2013./2014. 

 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu koji se odnosi na raspis 
natječaja za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" u zimskom 
semestru akademske godine 2013./2014. 
 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" od 
4.6.2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10.6.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
5.2.1. Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska 
sigurnost" u zimski semestar u akademskoj godini 2013./2014. 
- Upisna kvota: 20 slobodnih mjesta. 
 

5.3. Izvješće Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata  
 

1). Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2012./2013. 
- Edin Kočo za rad: Razvoj i izrada uređaja za kontinuirani nadzor i upravljanje agrikulturnim sustavima, 

mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 
- Josip Lončar za rad: Elektrostimulator živaca za ublažavanje osjeta boli, mentor: prof. dr. sc. Mario 

Cifrek 
- Filip Pavetić, Goran Žužić za rad: LISA - Alat za poravnanje DNA očitanja, mentor: doc. dr. sc. Mile Šikić 
- Marko Đurasević, Dino Šantl za rad: Izvedba algoritma za kompresiju medicinskih slikovnih podataka 

korištenjem grafičkog procesora s ciljem povećanja propusnosti i smanjenja utrošene energije, mentor: 
doc. dr. sc. Josip Knezović 

 

2). Produljenje roka Natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Fran Bošnjaković" 
- Nagrada se dodjeljuje pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje 

znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području 
tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

- Rok je produljen a prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 15. rujna 2013. godine. 
 

3). Natječaj za Nagradu Werner von Siemens za ak. god. 2012./2013. 
- Raspisan je Natječaj za Nagradu Werner von Siemens za akademsku godinu 2012./2013. za najbolje 

studentske radove studenata FER-a 
- Rok za prijave je do 13. 9. 2013. godine do 12 sati.  
- Zajedničko povjerenstvo: 

Prof. dr. sc. Vedran Bilas,  
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan,  
Miran Slade-Šilović, dipl. ing., Siemens Hrvatska  

 

4). Natječaj tvrtke Agrokor za ak. god. 2012./2013. 
- Poziv studentima FER-a da ponude tehnološko rješenje iz područja poslovnih procesa, elektroničkog 

poslovanja, organizacije, marketinga, unaprjeđenja usluga i robotizirane proizvodnje kao odgovor na 
postavljene stvarne izazove u poslovanju Agrokora. 

- Prvi krug - Prijava inovativne ideje do 1. 7. 2013. godine 
- Drugi krug - Stvori svoju poslovnu priliku do 2. 10. 2013. godine 
- Zajedničko povjerenstvo: 
  Agrokor:      FER: 

Vesna Batur, dipl. ing. - mStart d.o.o.    Prof. dr. sc. Željka Mihajlović 
Mate Krpan, dipl. ing. - mStart d.o.o.    Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 
mr.sc. Ivo Pejaković, dipl. ing. - Agrokor d.d.   Prof. dr. sc. Mario Kovač 
Hrvoje Kraljević, dipl. oec. - Agrokor d.d.   Prof. dr. sc. Zoran Skočir 
dr. sc. Tomislav Smolić, dipl. Ing. - Agrokor d.d. 
dr. sc. Tadija Vrdoljak, dipl. oec. - Konzum d.d. 
mr. sc. Tomislav Jukić, dipl. ing. - mStart d.o.o. 
Marina Meštrović, dipl. ing. - mStart d.o.o.  

 

5). Elektrijada 2013 
- Veliki uspjeh studenata FER-a na Elektrijadi 2013 
- Od 23. do 28. svibnja 2013. studenti i djelatnici FER-a sudjelovali su na međunarodnom studentskom 

natjecanju Elektrijada 2013 koje je održano u Siofoku, Mađarska.  
- U konkurenciji 1000 studenata s 11 fakulteta iz regije naši studenti ostvarili su izvrsne rezultate i time 

osigurali FER-u sljedeće plasmane: 
- u natjecanju u znanju FER je ekipno osvojio 1. mjesto;  
- u natjecanju u sportu FER je ekipno osvojio 1. mjesto;  
- u generalnom plasmanu fakultetâ FER je osvojio 1. mjesto 

(2. mjesto - ETF Beograd, 3. mjesto - FTN Novi Sad).  
 

- 1000 studenata s 11 fakulteta iz regije 
- Natjecanje u znanju: 1. mjesto – FER 
- Natjecanje u sportu: 1. mjesto – FER 
- Generalni plasman: 1. mjesto – FER 

    2. mjesto – ETF Beograd 
    3. mjesto – FTN Novi Sad 
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- Uspjesi u znanju 
 

Ekipno 1. mjesto:    Ekipno 3. mjesto: 
- Električni strojevi    -   Informatika 
- Informatika     -   Elektronika 1 
- Elektronika 1     -   Elektronika 2 
- Obnovljivi izvori energije   -   Obnovljivi izvori energije 
- Telekomunikacije    -   Osnove elektrotehnike 
- Engleski jezik 
 

Ekipno 2. mjesto:    Pojedinačno 1. mjesto: 
- Analiza elektroenergetskog sustava  -   Tin Bariša (Električni strojevi) 
- Automatika     -   Bruno Rahle (Informatika) 
- Fizika     -   Toni Martinović (Elektronika 1) 
- Teorija električnih krugova   -   Ante Miloš (Telekomunikacije) 
- Engleski jezik     -   Marija Mikulić (Engleski jezik) 
 

- Uspjesi u sportu 
 

Ekipno 1. mjesto:    Ekipno 3. mjesto: 
- Nogomet (Ž)     -   Šah 
- Nogomet (M)     -   Košarka (M) 
- Rukomet 
- Veslanje 8x1000 (M) 
- Kros 
 

Ekipno 2. mjesto:    Pojedinačno 1. mjesto: 
- Košarka (Ž)     -   Ana Kolar (stolni tenis) 
- Stolni tenis (M)    -   Goran Grdenić (Kros) 
- Stolni tenis (Ž)    -   Marko Gulin (veslanje, asistenti) 
- Veslanje 4x400 (Ž)    -   Danijel Rudman (veslanje, sprint) 
 

Fakultetsko vijeće prihvatilo je navedeno izvješće. 
 

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 sjednicie održane dana 6.6.2013. 
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 ili izvanredni profesor za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje i na radno mjesto 
docent ili izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Darko Žubrinić, prof.dr.sc. Mervan Pašić i prof.dr.sc. Eduard Marušić-Paloka 
- Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
Kako je u postupku izbora potrebno provesti i izbor u znanstveno zvanje za koje je ovlašten Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet imenuje se prof.dr.sc. Darko Žubrinić za predstavnika Fakulteta u 
stručno povjerenstvo za predlaganje izbora u znanstveno zvanje.  
 

6.1.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu 
informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Branko Jeren, prof.dr.sc. Neven Mijat i prof.dr.sc. Dinko Begušić – 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

6.1.3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Krešimir Fertalj, prof.dr.sc. Vedran Mornar i prof.dr.sc. Robert Manger - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
(Radno mjesto za koje postoji suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu akcije 
otvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje poslijedoktoranada – dosadašnjih znanstvenih novaka na 
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.) 
 

6.1.4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje 
matematika, grana matematička analiza i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Vesna Županović, prof.dr.sc. Darko Žubrinić i prof.dr.sc. Siniša Slijepčević - 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
(Radno mjesto za koje postoji suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu akcije 
otvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje poslijedoktoranada – dosadašnjih znanstvenih novaka na 
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.) 
 

6.1.5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
radiokomunikacije i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme.     
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Gordan Šišul, prof.dr.sc. Borivoj Modlic i prof.dr.sc. Željko Butković.  
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno istekom Ugovora o radu Mariju Cvitkoviću, dipl.ing. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

II. Znanstvena zvanja 
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6.2.  Izbori u znanstveno zvanje  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.6.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

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

6.2.2. Dr.sc. Mario KUŠEK – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof.dr.sc. 
Maja Matijašević, prof.dr.sc. Ignac Lovrek i prof.dr.sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Mario Kušek 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.2.3. Dr.sc. Dražen SLIŠKOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, prof.dr.sc. Ivan Petrović i prof.dr.sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr.sc. Dražen 
Slišković ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na zahtjev Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehničkog fakulteta.)   
 

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

6.2.5. Dr.sc. Lea SKORIN-KAPOV – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Maja Matijašević, prof.dr.sc. Igor Sunday Pandžić i prof.dr.sc. Darko Huljenić - Ericsson Nikola 
Tesla Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr.sc. Lea Skorin-Kapov ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.        
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.2.6. Dr.sc. Božidar FILIPOVIĆ GRČIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Ivo Uglešić, prof.dr.sc. Zlatko Maljković i doc.dr.sc. Srđan Žutobradić - Hrvatska energetska 
regulatorna agencija, Fakultetsko vijeće daje  mišljenje da pristupnik dr.sc. Božidar Filipović Grčić 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.)   
 

6.2.7. Dr.sc. Tibor SKALA – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc.dr.sc. 
Tomislav Pribanić, prof.dr.sc. Sven Lončarić i prof.dr.sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr.sc. Tibor Skala 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.       
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.3. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

6.3.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marka BOSILJEVCA podnesenim dana 05.06.2013. 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. Zvonimir Šipuš, doc.dr.sc. Dubravko Babić i prof.dr.sc. Nikša Burum – 
Sveučilište u Dubrovniku.  
 

6.3.2. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Hrvoja KALINIĆA podnesenim dana 28.05.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić, doc.dr.sc. Marko Subašić i prof.dr.sc. Darko 
Stipaničev - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.3. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Petra MOSTARCA podnesenim dana 05.06.2013. 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. Martin Dadić, prof.dr.sc. Roman Malarić i prof.dr.sc. Goran Petrović - 
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

6.3.4. Prof.dr.sc. Ilko BRNETIĆ podnio je dana 06.06.2013. godine zahtjev za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje prirodnih znanosti, polje matematika.  



5 
 

Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje 
se prof.dr.sc. Neven Elezović.  
 

6.3.5. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Juraja HAVELKE podnesenim dana 11.06.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u 
sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Ante Marušić, prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić i prof.dr.sc. Matislav Majstrović – 
Energetski institut „Hrvoje Požar“ Zagreb.  
 

III.  Znanstveni novaci 
6.4. Izbori znanstvenih novaka                    
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 6.6.2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće odluke:  
 

6.4.1. Karlo GRIPARIĆ, mag.ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Stjepan Bogdan, prof.dr.sc. Zdenko Kovačić i  prof.dr.sc. Vedran Bilas, Fakultetsko vijeće Karla 
Griparića, mag.ing. izabire za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta radi stjecanja 
akademskog stupnja doktora znanosti za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „ASSISI_bf – Animal and 
robot Societies Self-organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish)“, FP7 – projekt Grant Agreement 
Number 601074, voditelj prof.dr.sc. Stjepan Bogdan i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno 
inženjerstvo.  
Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Stjepan Bogdan.                 
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 31.01.2015. godine.    
 

6.4.2. Tomislav HAUS, mag.ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Stjepan Bogdan, prof.dr.sc. Zdenko Kovačić i  prof.dr.sc. Vedran Bilas, Fakultetsko vijeće Tomislava 
Hausa, mag.ing. izabire za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta radi stjecanja akademskog 
stupnja doktora znanosti za rad na znanstveno-istraživačkom projektu „ASSISI_bf – Animal and robot Societies 
Self-organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish)“, FP7 – projekt Grant Agreement Number 
601074, voditelj prof.dr.sc. Stjepan Bogdan i na radno mjesto u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo.  
Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Stjepan Bogdan.                 
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit će se na određeno vrijeme do 31.01.2015. godine.    
 

6.4.3. Damjan KATUŠIĆ, mag.ing. – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Gordan Ježić, prof.dr.sc. Mario Kušek i prof.dr.sc. Saša Dešić - Ericsson Nikola Tesla Zagreb, 
Fakultetsko vijeće Damjana Katušića, mag.ing. izabire za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju 
asistenta radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti za rad na znanstveno-istraživačkom projektu 
suradnje s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), voditelj prof.dr.sc. Gordan Ježić 
i na radno mjesto u Zavodu za telekomunikacije.   
Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Gordan Ježić.                  
Sredstva za plaću i ostala materijalna primanja osigurana su iz projekta.  
Ugovor o radu sklopit  će se na određeno vrijeme od 01.09.2013. do 31.08.2015. godine.    
 

6.5.  Izmjena Ugovora o radu  
Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 13.10.2012. godine sklopljen je Ugovor o radu na određeno vrijeme od 
01.11.2010. do 31.10.2013. godine sa Dinkom Oletićem, mag.ing. radi obavljanja poslova znanstvenog novaka u 
suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstveno –istraživačkom projektu suradnje s RECRO-NET d.o.o. 
Zagreb. Na temelju prijedloga voditelja projekta prof.dr.sc. Ivane Podnar Žarko, predstojnika Zavoda prof.dr.sc. 
Damira Seršića, te Odbora za izbore u zvanja sa sjednice od 6.6.2013. godine,  Fakultetsko vijeće odobrava 
prijelaz znanstvenog novaka Dinka Oletića, mag.ing. na projekt FP7 „OpenIot – Open Source blueprint for large 
scale self-organizing cloud environments for IoT applications“.  
S imenovanim će se sklopiti novi Ugovor o radu od 01.06.2013. do 30.11.2014. 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 6.6.2013. godine i nadopune na 
Vijeću, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme 
doktorskog rada i predlaganje mentora:  
 

7.1.1. Iva Bačić, dipl.ing. – tema: "Analiza komunikacijskog kanala za radiodifuziju od satelita do prijenosnih 
uređaja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. Juraj 
Bartolić – predsjednik, prof.dr.sc. Krešimir Malarić – mentor i prof.dr.sc. Zoran Blažević, Sveučilište u Splitu, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Tomislav Capuder, dipl.ing. – tema: "Tržišno i okolišno upravljana optimizacija fleksibilnih 
distribuiranih višeenergijskih jedinica". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, prof.dr.sc. Davor Škrlec – mentor i dr.sc. Goran Granić, znanstveni savjetnik, Energetski 
institut Hrvoje Požar, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Branimir Dropuljić, dipl.ing. – tema: "Estimacija emocionalnih stanja zasnovana na dubinskoj analizi 
akustičkih značajki govornog signala". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Mario Cifrek – predsjednik, prof.dr.sc. Davor Petrinović – mentor, prof.dr.sc. Krešimir Ćosić, Zagreb – mentor, 
prof.dr.sc. Vedran Deletis, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet – član i  prof.dr.sc. Goran Šimić, 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Vana Jeličić, dipl.ing. – tema: "Metode upravljanja energijom u bežičnim mrežama senzora visoke 
potrošnje za pametni nadzor". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Mladen Vučić – predsjednik, prof.dr.sc. Vedran Bilas – mentor, doc.dr.sc.  Davide Brunelli, University of 
Trento, Italija – mentor, prof.dr.sc. Ivan Petrović – čan i doc.dr.sc. Darko Vasić – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.5. Srećko Jurić-Kavelj, dipl.ing. – tema: "Detekcija i praćenje gibajućih objekata senzorima udaljenosti 
mobilnoga robota". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof.dr.sc. Ivan Petrović – mentor i prof.dr.sc. Robert Cupec, Sveučilište 
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Mr.sc. Aleksandar Klaić, dipl.ing. – tema: "Modeliranje suvremenih politika informacijske sigurnosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Gordan Gledec – predsjednik, prof.dr.sc. Marin Golub – mentor i prof.dr.sc. Diana Šimić, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.7. Mr.sc. Mario Klarić, dipl.ing. – tema: "Automatsko vođenje pogona vjetroelektrane zasnovano na 
sinkroniziranim mjerenjima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. Ivica 
Pavić – predsjednik, prof.dr.sc. Igor Kuzle – mentor i prof.dr.sc. Ranko Goić, Sveučilište u Splitu, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – član.  
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.8. Željka Lučev Vasić, dipl.ing. – tema: "Kapacitivna metoda prijenosa signala ljudskim tijelom". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Silvio Hrabar – predsjednik, prof.dr.sc. Mario Cifrek – mentor i prof.dr.sc. Vladimir Medved, Sveučilište u 
Zagrebu, Kineziološki fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.9. Ivan Marković, dipl.ing. – tema: "Detekcija i praćenje gibajućih objekata svesmjernim senzorima 
mobilnoga robota". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Davor Petrinović – predsjednik, prof.dr.sc. Ivan Petrović – mentor i prof.dr.sc. Robert Cupec, Sveučilište Josip 
Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.10. Mr.sc. Vilijan Matošević, dipl.ing. – tema: "Svezani elektromagnetski i termički proračun sinkronog 
generatora". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Sead Berberović – predsjednik, prof.dr.sc. Željko Štih – mentor i prof.dr.sc. Davor Zvizdić, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.11. Matko Orsag, dipl.ing.  – tema: "Hibridni nelinearni sustav upravljanja bespilotnom letjelicom 
opremljenom manipulatorom s više stupnjeva slobode gibanja". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Zdenko Kovačić – predsjednik, prof.dr.sc. Stjepan Bogdan – mentor, prof.dr.sc. Paul Oh, Drexel University, 
USA – mentor, prof.dr.sc. Ivan Petrović – član i prof.dr.sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.12. Nicoletta Saulig, dipl.ing. – tema: "Entropijska procjena kompleksnosti nestacionarnih signala". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Davor Petrinović – predsjednik, prof.dr.sc. Damir Seršić – mentor, prof.dr.sc. Viktor Sučić, Sveučilište u 
Rijeci, Tehnički fakultet – mentor, prof.dr.sc. Sonja Grgić – članica i prof.dr.sc. Sven Lončarić – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.13. Ivan Sović, mag.ing.  – tema: "Učinkovit paralelni algoritam za hibridno de novo sastavljanje DNA". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Mladen Vučić – predsjednik, doc.dr.sc. Mile Šikić – mentor, prof.dr.sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, 
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Zagreb – mentor, prof.dr.sc. Nikola Bogunović – član i prof.dr.sc. Kristian Vlahoviček. Sveučilište u Zagrebu, 
Prirodoslovno-matematički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.14. Peter Škoda, dip.ing.  – tema: "Heterogeni računalni sustav s programibilnim poljem logičkih blokova 
za učenje stabla odluke". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Nikola Bogunović – predsjednik, prof.dr.sc. Vlado Sruk – mentor prof.dr.sc. Branka Medved Rogina, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb – mentorica, doc.dr.sc. Leonardo Jelenković – član i prof.dr.sc. Željko Hocenski, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.15. Mr.sc. Davor Petranović, dipl.ing. – tema: "Mehanički učinci struje kratkog spoja na užetne 
sabirnice". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Sejid Tešnjak – predsjednik, prof.dr.sc. Ante Marušić – mentor, prof.dr.sc. Milenko Stegić, Fakultet strojarstva 
i brodogradnje Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.6.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
predlaganje mentora: 
 

7.2.1. Mr.sc. Predrag Pale, dipl.ing. – tema: "Model snimke predavanja usklađen s kognitivnim teorijama 
učenja". 
Mr.sc. Predrag Pale, dipl.ing, autor je sljedećih radova: 3 rada u časopisu s faktorom odjeka (IF), 10 
plenarnih/pozvanih predavanja, 10 radova u zborniku radova (međunarodnom/domaćem) i drugi radovi. 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof.dr.sc. 
Damir Kalpić – predsjednik, prof.dr.sc. Mario Žagar – mentor i prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, Sveučilište u 
Zagrebu, Filozofski fakultet. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.3. Promjena jezika pisanja i obrane doktorske disertacije 
7.3.1. Josip Babić, dipl.ing. – tema: "Modelski pristup razvoju ugradbenih računalnih sustava upravljanja za 
rad u stvarnom vremenu uz integraciju naslijeđenih komponenata" (Model-based approach to real-time 
embedded control systems development with legacy components integration) - naslov teme doktorske 
disertacije na hrvatskom jeziku prihvaćen na 626. sjednici održanoj 20. ožujka 2013.  
 

Na temelju rasprave Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu, 
na sjednici održanoj  29. travnja 2013., Fakultetsko vijeće prihvaća promjenu jezika pisanja i obrane rada s 
hrvatskog na engleski jezik. 
 

7.4.  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 6.6.2013. 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: 
 

7.4.1. Sabina Baraković, dipl.ing. – tema: "Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete kod 
pregledavanja Web sadržaja putem pokretnih uređaja". 
Prihvaća se tema: "Multidimensional modelling of quality of experience for mobile web browsing" 
(Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba putem pokretnih uređaja). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnice je: doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. svibnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentorice doc. dr. sc. Lee Skorin-Kapov o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.4.2. Mr.sc. Miljenko Brezovec, dipl.ing. tema: "Matematički model cijevnog hidroagregata za utvrđivanje 
uzroka teme elektromehaničkih oscilacija". 
Prihvaća se tema: "Matematički model cijevnog hidroagregata za utvrđivanje uzroka njihanja snage" 
(Mathematical model of bulb hydropower unit for determining the cause of power oscillations). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Igor Kuzle. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 9. svibnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Igora Kuzlea o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.4.3. Ivan Budiselić, dipl.ing. – tema: "Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih 
primjenskih programa". 
Prihvaća se tema: "Component recommendation for development of composite consumer applications" 
(Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
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Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Siniša Srbljić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. svibnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Siniše Srbljića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.4.4. Marko Butorac, dipl.ing. – tema: "Obrada signala u programski definiranim prijamnicima s velikom 
dinamikom". 
Prihvaća se tema: "Učinkovit programski definiran prijamnik visoke dinamike" (Efficient high dynamic range 
software defined receiver). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Mladen Vučić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 3. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Mladena Vučića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.4.5. Daniel Hofman, mag.ing. – tema: "Mrežni algoritmi za kodiranje videa na višejezgrenim 
arhitekturama". 
Prihvaća se tema: "Network on chip many-core architectures for multimedia processing" (Mnogojezgrene 
arhitekture mreža na čipu za obradu multimedije).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Mario Kovač i prof.dr.sc. José Flich Cardo, Polytechnic University of 
Valencia, Spain. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 18. travnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Marija Kovača o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.4.6. Klemo Vladimir, dipl.ing. – tema: "Međusobno poučavanje sudionika potrošačkog računarstva". 
Prihvaća se tema: "Peer tutoring in consumer computing" (Međusobno poučavanje u potrošačkom 
računarstvu).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Siniša Srbljić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 24. svibnja 2013. godine i izvješća 
na Vijeću mentora prof. dr. sc. Siniše Srbljića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.4.7. Marko Zec, dipl.ing. – tema: "Prilog unaprjeđenju paralelizma u programskim usmjernicima u 
Internetu". 
Prihvaća se tema: "Improving performance in software Internet routers through compact lookup structures 
and efficient datapaths" (Poboljšanje performansi programskih internetskih usmjeritelja korištenjem 
kompaktnih preglednih struktura i učinkovitih podatkovnih staza).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo). 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Miljenko Mikuc i prof.dr.sc. Luigi Rizzo, University of Pisa, Pisa, Italija. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Miljenka Mikuca o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.5. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu  disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.6.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

7.5.1. Marija Katić, prof. mat. i inf. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Dynamic evolution of aspect oriented software" (Dinamička evolucija aspektno 
orijentiranih programa). 
Mentor pristupnice prof.dr.sc. Krešimir Fertalj dostavio je 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 Žagar 
– član i prof.dr.sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet – član. 
 

7.6. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.6.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
 

7.6.1. Mr.sc. Vesna Bukarica, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Integration of multi-criteria analysis in energy efficiency policy 
making" (Integracija višekriterijske analize u postupke donošenja politika energetske učinkovitosti). 
Mentori pristupnice su prof.dr.sc. Slavko Krajcar i prof.dr.sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Norveška. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Nenad 
Debrecin – predsjednik, prof.dr.sc. Željko Tomšić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za elektrotehniko, Republika Slovenija – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: 
prof.dr.sc. Nenad Debrecin –  predsjednik, prof.dr.sc. Željko Tomšić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Republika Slovenija – član (zamjenik: prof.dr.sc. Nikola 
Čavlina). 
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7.6.2. Mr.sc. Vladimir Čeperić dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema:  "Black-box modelling of analogue and mixed-signal circuits in 
time domain" (Apstraktno modeliranje analognih sklopova i sklopova s mješovitim signalom u vremenskoj 
domeni). 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Adrijan Barić i prof.dr.ir. Georges Gielen, KU Leuven, Belgija.  
Doktorska disertacija je izrađena na temelju sporazuma o međunarodnom dvojnom doktoratu – Cotutelle de 
these, između Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i KU Leuven, Belgija. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić 
– predsjednik, prof.dr.ir. Johan Suykens, KU Leuven – član, prof.dr.ir. Bart Nauwelaers, KU Leuven – član, 
dr.sc. Renaud Gillon, ON Semiconductor, Belgija – član i dr.sc. Tomislav Šmuc, Institut Ruđer Bošković 
Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić – predsjednik, prof. 
dr.sc. Johan Suykens, KU Leuven – član, prof.dr.sc. Bart Nauwelaers, KU Leuven – član, dr.sc. Renaud 
Gillon, ON Semiconductor, Belgija – član i dr.sc. Tomislav Šmuc, Institut Ruđer Bošković Zagreb – član 
(zamjenici: prof.dr.sc. Željko Butković i prof.dr.sc. Zoran Kalafatić). 
 

7.6.3. Danko Ivošević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Automatsko oblikovanje modela procesora prilagođenog  aplikaciji". 
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Vlado Sruk. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Siniša Srbljić – 
predsjednik, prof.dr.sc. Danko Basch – član i prof.dr.sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer 
u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Siniša 
Srbljić – predsjednik, prof.dr.sc. Danko Basch – član i prof.dr.sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: doc.dr.sc. Tomislav Hrkać). 
 

7.6.4. Branimir Ivšić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Textile antennas for body-centric communication systems" (Tekstilne antene za 
komunikacijske sustave na ljudskom tijelu).  
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Davor Bonefačić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš 
– predsjednik, prof.dr.sc. Juraj Bartolić – član, prof.dr.sc. Radovan Zentner – član, prof.dr.sc. Željko Penava, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – član i prof.dr.sc. Anja Skrivervik, Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne, Švicarska – članica, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. 
Zvonimir Šipuš – predsjednik, prof.dr.sc. Juraj Bartolić – član, prof.dr.sc. Radovan Zentner – član, prof.dr.sc. 
Željko Penava, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – član i prof.dr.sc. Anja Skrivervik, Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne, Švicarska – članica (zamjenici: prof.dr.sc. Silvio Hrabar i prof.dr.sc. 
Robert Nađ). 
 

7.6.5. Vedran Kirinčić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Hibridni algoritam estimacije stanja elektroenergetskog sustava podržan 
sinkroniziranim mjerenjima fazora".  
Mentori pristupnika su prof.dr.sc. Ante Marušić i doc.dr.sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Pavić – 
predsjednik, doc.dr.sc. Juraj Havelka – član i prof.dr.sc. Vladimir Terzija, The University of Manchester, 
Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Ivica 
Pavić – predsjednik, doc.dr.sc. Juraj Havelka – član i prof.dr.sc. Vladimir Terzija, The University of 
Manchester, Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo – član (zamjenik: prof.dr.sc. Alfredo Višković, Hrvatska 
elektroprivreda Zagreb). 
 

7.6.6. Igor Petrović,  mag.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Parametarski unaprjeđeni model proizvodnje energije iz fotonaponskog panela 
temeljen na mjerenjima".  
Mentor pristupnika je prof.dr.sc. Zdenko Šimić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mario Vražić – 
predsjednik, doc.dr.sc. Krešimir Trontl – član i prof.dr.sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u 
Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Mario 
Vražić – predsjednik, doc.dr.sc. Krešimir Trontl – član i prof.dr.sc. Damir Šljivac, Sveučilište Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički fakultet – član (zamjenik: prof.dr.sc. Tomislav Tomiša). 
 

7.6.7. Mia Suhanek, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Vrednovanje zvučnih okolina s obzirom na nagle i neočekivane promjene zvuka". 
Mentor pristupnice je prof.dr.sc. Ivan Đurek.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Kristian 
Jambrošić – predsjednik, doc.dr.sc. Antonio Petošić – član i prof.dr.sc. Tino Bucak, Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultet prometnih znanosti – član, te se imenuje  povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Kristian 
Jambrošić – predsjednik, doc.dr.sc. Antonio Petošić – član i prof.dr.sc. Tino Bucak, Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultet prometnih znanosti – član (zamjenik: prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović). 
 

7.6.8. Mario Špundak, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Unaprjeđenje modela adaptivnoga upravljanja informatičkim projektima zasnovano 
na kategorizaciji projekata".  
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, prof.dr.sc. Željka Car – članica i 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, prof.dr.sc. Željka Car – članica i prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – član (zamjenik: doc.dr.sc. Ivica Botički). 
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7.6.9. Sanja Žonja, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih polikristalnih 
silicijskih tankih filmova".  
Mentori pristupnice dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb i doc.dr.sc. Marko 
Koričić.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav 
Suligoj – predsjednik, prof.dr.sc. Tomislav Petković – član i dr.sc. Miroslav Očko, znanstveni savjetnik, Institut 
za fiziku Zagreb – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof.dr.sc. Tomislav Suligoj – 
predsjednik, prof.dr.sc. Tomislav Petković – član i dr.sc. Miroslav Očko, znanstveni savjetnik, Institut za fiziku 
Zagreb – član (zamjenik: prof.dr.sc. Željko Butković). 
 

7.7. Prihvat ocjene i prijedloga za doradu doktorske disertacije  
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.6.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene za doradu doktorske disertacije:  
 

7.7.1. Ashok Mallayya Kanthe, mag.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Secure routing protocol from denial of service attack in mobile ad 
hoc networks" (Sigurnosni usmjerni protokol protiv napada uskraćivanja usluge u pokretnim ad hoc 
mrežama).  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Krešimir 
Malarić – predsjednik, prof.dr.sc. Vlado Sruk – član i prof.dr.sc. Ramjee Prasad, Aalborg University, Danska – 
član, da se disertacija vrati pristupniku na doradu te da se nakon dorade disertacija ponovo ocijeni. 
 

7.8. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika 
 

               Pristupnik/ca 
                

                   Povjerenstvo 
 

1. Adriana Lipovac, mag.ing. 
 

Prof.dr.sc. Gordan Šišul – predsjednik 
Prof.dr.sc  Borivoj Modlic – mentor 
Doc.dr.sc. Ivan Vilović, Sveučilište u Dubrovniku – član 
 

2. Mr.sc. Jasmina Magdić, dipl.ing. 
 

Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj – predsjednik  
Prof.dr.sc. Željka Car – mentorica 
Prof.dr.sc. Neven Vrček, FOI Varaždin – član 
 

3. Mr.sc. Fahrudin Mehmedović,  
dipl.ing. 

 

Prof.dr.sc. Jadranko Matuško – predsjednik 
Prof.dr.sc. Fetah Kolonić – mentor 
Prof.dr.sc. Dražen Slišković, ETF Osijek, - član 
 

4. Boris Okorn, mag.ing. 
 
 

Prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš – predsjednik 
Prof.dr.sc. Silvio Hrabar – mentor 
Dr.sc. Jordi Sancho-Parramon, znanstveni savjetnik, IRB 
Zagreb – mentor 
Prof.dr.sc. Vesna Borjanović – članica 
Prof.dr.sc. Juraj Bartolić – član 
 

5. Davor Šušković, mag.ing. 
 
 

Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović – predsjednik 
Prof.dr.sc. Siniša Fajt – mentor 
Prof.dr.sc. Tino Bucak, FPZ, Zagreb – član 
 

Polje: Računarstvo 
 

              Pristupnik/ca                       Povjerenstvo
 

1. Mia Čarapina, dipl.ing. 
 

Prof.dr.sc. Vedran Mornar – predsjednik 
Doc.dr.sc. Ivica Botički – mentor  
Prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić, Sveučilište u Rijeci,Odjel za 
informatiku – članica 
 

2. Mr.sc. Dalibor Krleža, dipl.ing. 
 

Prof.dr.sc. Damir Kalpić – predsjednik 
Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj – mentor 
Prof.dr.sc. Neven Vrček, FOI Varaždin – član 
 

3. Marija Marčetić, dipl.ing. 
 

Doc.dr.sc. Tomislav Hrkać – predsjednik 
Prof.dr.sc. Slobodan Ribarić – mentor 
Prof.dr.sc. Ivo Ipšić, Tehnički fakultet Rijeka – član 
 

4. Mirko Stanić, mag.ing. Prof.dr.sc. Miljenko Mikuc – predsjednik 
Prof.dr.sc. Gordan Gledec – mentor 
Prof.dr.sc. Miroslav Bača, FOI Varaždin – član 

7.9. Seminar za stjecanje generičkih vještina  
7.9.1. Ivan Sović, mag.ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici Suradnja s industrijom i uz 
suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 

 

7.10. Brisanje kolegija 
7.10.1. Peter Škoda, dipl.ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Diferencijalne jednadžbe i dinamički sustavi. 

 

7.11. Mirovanje studija  
7.11.1. Valentina Zadrija, dipl.ing. – odobrava se, zbog korištenja roditeljskog dopusta, mirovanje obveza 
na poslijediplomskom sveučilišnom studiju za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj  
godini 2012./2013. 
 

7.12. Nastavak studija 
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7.12.1. Marija Marčetić, dipl.ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u III. (ljetni) semestar 
ak.god. 2012./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.12.2. Želimir Mikulić, dipl.ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u II. (ljetni) semestar 
ak.god. 2012./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.12.3. Mr.sc. Mihaela Tutman, dipl.ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u V. (ljetni) 
semestar ak.god. 2012./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

7.12.4. Mario Šundrica, dipl.ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u IV. (ljetni) semestar 
ak.god. 2012./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.12.5. Velimir Švedek, dipl.ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u IV. (ljetni) semestar 
ak.god. 2012./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

7.13.  Ispis s doktorskog studija FER-a 
7.13.1. Divna Krpan, prof. mat. i inf. – odobrava se ispis s doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovana je studij upisala u ljetnom semestru ak. god. 
2006./2007. S datumom ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Divne Krpan, prof.mat. i inf. 
 

7.13.2. Mario Martinis, dipl. ing. – odobrava se ispis s doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovani je studij upisao u ljetnom semestru ak. god. 
2008./2009. S datumom ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Maria Martinisa, dipl.ing. 
 

7.14. Prekid postupka stjecanja doktorata znanosti 
7.14.1. Mr.sc. Jakov Kitarović, dipl.ing. – postupak stjecanja doktorata znanosti se prekida  temeljem 
podneska pristupnika od 8. svibnja 2013.  
 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 13. sjednici održanoj 14. svibnja 2013. u 344. akademskoj godini 
(2012./2013.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru 
doktorskog studija predloženicima: 
 

7.15.1. Ivica Dodig, dipl.ing. – tema: "Otkrivanje napada uskraćivanja usluge analizom sinkronizacijskih 
paketa" (Denial of service attacks detection using synchronization packets analysis). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Vlado Sruk 
 

7.15.2. Mr.sc. Denisa Galzina, dipl.ing. – tema: "Vrednovanje indikatora kakvoće napona u prijenosnoj 
elektroenergetskoj mreži" (Evaluation of voltage quality indicators in power transmission network).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnice su: prof.dr.sc. Tomislav Tomiša i prof.dr.sc. Eraldo Banovac, Hrvatska energetsko 
regulatorna agencija Zagreb. 
 

7.15.3. Igor Štambuk, dipl.ing. – tema: "Mjerni sustav za preciznu usporedbu etalona otpora malih nazivnih 
vrijednosti" (Measurement system for precise comparison of low resistance standards).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Roman Malarić. 
 

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje tema završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju “Informacijska sigurnost”:   

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 4. 
lipnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i         e-učenje od 10. lipnja 2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju tema završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora 
na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Informacijska sigurnost” za sljedeće studente: 
 

8.1.1. GORDAN DAUT-KAISER, dipl.inf.  
Tema: "IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU ZA 
RAČUNARSTVO U OBLAKU"  (IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM SECURITY 
MANAGEMENT IN CLOUD COMPUTING) 
Mentor: prof.dr.sc. Nikola Hadjina. 
 

8.1.2. IVA JELIČIĆ, dip.ing.mat. 
Tema: "PROGRAMSKO OSTVARENJE NOVIH FUNKCIJA ZA IZRAČUNAVANJE SAŽETKA PORUKE" 
(NEW HASH FUNCTIONS IMPLEMENTATION) 
Mentor: prof.dr.sc. Marin Golub. 
 

8.1.3. DRAŽEN KOREN, dipl.ing.  
Tema: "UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU PODATKOVNOG CENTRA"  (DATA 
CENTER INFORMATION SECURITY MANAGEMENT) 
Mentor: prof.dr.sc. Nikola Hadjina. 
 

8.1.4. IVANKA MARINIĆ, dipl.ing.  
Tema: "ANALIZA TRAGOVA KORIŠTENJA PREGLEDNIKA WEBA" 
(ANALYSIS OF WEB BROWSER'S USAGE TRACES) 
Mentor: prof.dr.sc. Marijan Đurek. 
 

8.1.5. NIVES PANIJAN, dipl.ing.sig.  
Tema: "FORENZIČKI POSTUPCI OTKRIVANJA SKRIVENIH PODATAKA"   
(FORENSIC METHODS OF HIDDEN DATA DETECTION) 
Mentor: prof.dr.sc. Marijan Đurek. 
 
 

8.1.6. NIKOLA PAVKOVIĆ, dipl.ing. 
Tema:  "PENETRACIJSKO ISPITIVANJE METODAMA DRUŠTVENOG INŽENJERINGA" 
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(PENETRATION TESTING USING SOCIAL ENGINEERING METHODS) 
Mentor: prof.dr.sc. Miljenko Mikuc. 
 

8.1.7.  LUKA PERKOV, mag.ing.comp. 
Tema:  "SECURITY ISSUES WITH REMOTE CONFIGURATION OF INTERNET SERVICE PROVIDERS' 
NETWORK EQUIPMENT"  (SIGURNOSNI ASPEKTI UDALJENOG KONFIGURIRANJA MREŽNE OPREME 
KOD PRUŽATELJA USLUGA PRISTUPA INTERNETU) 
Mentor: prof.dr.sc. Miljenko Mikuc. 
Prihvaća se pisanje i obrana završnog specijalističkog rada na engleskom jeziku. 
 

8.1.8. ČEDOMIR RADOJEVIĆ, dipl.ing. 
Tema: "ANALIZA SIGURNOSNIH ALATA U LOKALNOJ MREŽI I MREŽI ŠIREG PODRUČJA" (ANALYSIS 
OF SECURITY TOOLS IN LOCAL AND WIDE AREA NETWORKS) 
Mentor: prof.dr.sc. Gordan Gledec. 
 

8.1.9. DUBRAVKO SEVER, dipl.ing. 
Tema: "OMOGUĆAVANJE VISOKE RASPOLOŽIVOSTI INFORMACIJSKIH USLUGA KORIŠTENJEM 
PRIČUVNIH PODATKOVNIH CENTARA" (ENABLING HIGH AVAILABILITY OF INFORMATION SERVICES 
USING BACKUP DATA CENTERS) 
Mentor: prof.dr.sc. Nikola Hadjina. 
 

8.1.10. MLADEN TUKERIĆ, mag.ing.rač. 
Tema: "METODA RAZVOJA SIGURNE PROGRAMSKE POTPORE" 
(METHOD FOR DEVELOPMENT OF SECURE SOFTWARE) 
Mentor: prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. 
 

8.1.11.  SINIŠA VUKOJEVIĆ, dipl.ing. 
Tema:  "POVREDA PRIVATNOSTI KORISNIKA NEOVLAŠTENIM OSLUŠKIVANJEM IPTV PROMETA U 
KUĆNOJ MREŽI"  (VIOLATION OF USER PRIVACY BY IPTV PACKET SNIFFING IN HOME NETWORK) 
Mentor: prof.dr.sc. Gordan Gledec. 
 

8.2. Brisanje kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Informacijska sigurnost”   
Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” održane 4. 
lipnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. lipnja 2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o brisanju kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Informacijska 
sigurnost”:   
 

8.2.1. IVA MUSIĆ, dipl.ing. – 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 10. lipnja 2013. i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. 
lipnja 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. HRVOJE PERICA, dipl.iur. 
Tema: "ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU"  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Ježić - predsjednik, 
prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet i prof.dr.sc. Marko Baretić - Sveučilište 
u Zagrebu Pravni fakultet. 
 

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

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij  „Transformatori“ održane 4. lipnja 
2013. i prijedloga  Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 10. lipnja 2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom 
specijalističkom studiju „Transformatori“ za sljedećeg studenta: 
 

8.4.1.  MARINO BAJČIĆ, dipl.ing.  
Tema: "ZAGRIJANJE SLOJNIH NAMOTA U TRANSFORMATORIMA S VALOVITIM KOTLOVIMA" 
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu:  prof.dr.sc. Željko Štih – predsjednik, 
prof.dr.sc. Davor Zvizdić - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje  i  dr.sc. Žarko Janić – 
Končar Energetski transformatori d.o.o. 
Zamjenik: doc.dr.sc. Bojan Trkulja.  

              Dekan 

                             Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
 


