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Zapisnik 626. sjednice Fakultetskog vijeća  
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održane dana 20. ožujka 2013. 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-
67/100-13/5 od 14. ožujka 2013. godine. 
 

4. Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
4.1. Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u 1. 

(ljetni) semestar u ak.god. 2012./2013. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. ožujka 2013. godine, 
odluke Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ sa sastanka 
održanog 5. ožujka 2013. godine, te prikupljenih prijava i održanih razgovora s kandidatima, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
4.1.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (ljetni) semestar u 
akademskoj godini 2012./2013. na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ 
(popis 5 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika). 
 

4.2. Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ u 1. (ljetni) semestar u ak.god. 2012./2013. 

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. ožujka 2013. godine, 
odluke Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ sa 
sastanka održanog 5. ožujka 2013. godine, te prikupljenih prijava, Fakultetsko vijeće jednoglasno 
je donijelo 

odluku 
4.2.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (ljetni) semestar u 
akademskoj godini 2012./2013. na poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički 
sustavi“ (popis 22 pristupnika s imenima mentora nalazi se u privitku zapisnika). 
 

4.3. Naknadni upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički 
studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u 1. (ljetni) semestar u ak.god. 
2012./2013.  

 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. ožujka 2013. godine, 
odluke Povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ sa sastanka održanog 5. ožujka 2013. godine, te prikupljenih prijava i 
održanih razgovora s kandidatima, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
4.3.1. Odobrava se naknadni upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (ljetni) semestar 
u akademskoj godini 2012./2013. na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički 
studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ (popis 3 pristupnika s imenima mentora 
nalazi se u privitku zapisnika). 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
I. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 
5.1. Izbori na FER-u                            
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja  sa sjednice održane 
dana 7.3.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavno 
zvanje i na radno mjesto prema raspisanim natječajima za navedene pristupnike: 
 

5.1.1. Dr.sc. Željka MIHAJLOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u 
sastavu akademik prof.emer.dr.sc. Leo Budin, prof.dr.sc. Nikola Bogunović i prof.dr.sc. Željko 
Hocenski - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. 
Željku Mihajlović izabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava i na 
radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne 
sustave.  
(Izbor potvrđuje Senat) 
 

5.1.2. Dr.sc. Nikica HLUPIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Krešimir Fertalj, prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger - Sveučilište u 
Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
primijenjeno računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, 
Fakultetsko vijeće dr.sc. Nikicu Hlupića izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana 
informacijski sustavi i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjeno računarstvo.   
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
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5.1.3. Dr.sc. Jadranko MATUŠKO – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u 
sastavu prof.dr.sc. Fetah Kolonić, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić i prof.dr.sc. Joško Deur - Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Jadranka Matuška izabire u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i 
automatizaciju.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.1.4. Dr.sc. Mario VRAŽIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Ivan Gašparac i prof.dr.sc. Marija Mirošević, - Sveučilište u 
Dubrovniku, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. 
Marija Vražića izabire u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet 
godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno 
mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.1.5. Dr.sc. Alojz SLUTEJ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Fetah Kolonić, prof.dr.sc. Željko Jakopović i prof.dr.sc. Gorislav Erceg - Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, uz  pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
elektrostrojarstvo i automatizaciju, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr.sc. Alojza Sluteja izabire u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

5.2. Izbori na drugim visokim učilištima 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
dana 7.3.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju mišljenja za sljedećeg 
pristupnika:  
 

5.2.1. Dr.sc. Marinko MARKIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Zdenko Kovačić, doc.dr.sc. Nikola Mišković i prof.dr.sc. Nenad Bolf - Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da 
pristupnik dr.sc. Marinko Markić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u nastavno zvanje viši predavač za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana automatizacija i robotika i na radno mjesto viši predavač u Zavodu za 
mjerenja i automatsko vođenje procesa na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 

5.3. Raspis natječaja  
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
dana 7.3.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna 
mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

5.3.1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor 
za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi u Zavodu za 
primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Damir Kalpić, prof.dr.sc. Mirta Baranović i prof.dr.sc. Robert 
Manger - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

5.3.2. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor 
za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke 
sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Sven Lončarić, prof.dr.sc. Damir Seršić i prof.dr.sc. Dinko 
Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

5.3.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za 
elektroakustiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof.dr.sc. Ivan Đurek, prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović i prof.dr.sc. Gordan 
Šišul. 
(Za predmetni raspis natječaja postoji odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Javni 
natječaj će biti raspisan u skladu s uvjetima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.)  
 

II. Znanstvena zvanja  
5.4.  Izbori u znanstveno zvanje 
Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
7.3.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

5.4.1. Dr.sc. Josip KNEZOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof.dr.sc. Mario Kovač, prof.dr.sc. Vlado Sruk i prof.dr.sc. Željko Hocenski - Sveučilište J.J. 
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Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik 
dr.sc. Josip Knezović ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i 
računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)  
 

5.4.2. Dr.sc. Sanda MARTINČIĆ-IPŠIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u 
sastavu prof.dr.sc. Slobodan Ribarić, prof.dr.sc. Zoran Kalafatić i prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić – 
Sveučilište u Rijeci Odjel za informatiku, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnica dr.sc. 
Sanda Martinčić-Ipšić 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 računarstvo.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i 
računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na zahtjev Sveučilišta u Rijeci, Odjel za informatiku.)   
 

5.5. Imenovanje stručnih povjerenstava 
5.5.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Željka BANA podnesenim dana 05.03.2013. 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. Zdenko Kovačić, 
prof.dr.sc. Zoran Vukić i prof.dr.sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje.  
 

5.5.2. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Ive BOJIĆ podnesenim dana 22.02.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 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. Ignac Lovrek, doc.dr.sc. Igor Čavrak i prof.dr.sc. Saša 
Dešić - Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

5.5.3. U svezi sa zahtjevom Končar – Instituta za elektrotehniku Zagreb podnesenim dana 
06.03.2013. godine za pokretanje postupka izbora dr.sc. Nevena ČOBANOVA 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. Željko Jakopović, prof.dr.sc. Viktor Šunde i doc.dr.sc. Denis Pelin - Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

5.5.4. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marka DELIMARA podnesenim dana 27.02.2013. 
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. Vladimir Mikuličić, prof.dr.sc. Slavko Krajcar i 
prof.dr.sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje.  
 

5.5.5. U svezi sa zahtjevom Končar – Institut za elektrotehniku Zagreb podnesenim dana 
04.03.2013. godine za pokretanje postupka izbora dr.sc. Ante ELEZA 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. Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Ivan Gašparac i prof.dr.sc. Stjepan Car – Končar – 
Institut za elektrotehniku Zagreb.  
 

5.5.6. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Božidara FILIPOVIĆA-GRČIĆA podnesenim dana 
04.03.2013. 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. Ivo Uglešić, 
prof.dr.sc. Zlatko Maljković i doc.dr.sc. Srđan Žutobradić - Hrvatska energetska regulatorna 
agencija.  
 

5.5.7. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Hrvoja HEGEDUŠA podnesenim dana 06.03.2013. 
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. Roman Malarić, prof.dr.sc. Martin Dadić i 
prof.dr.sc. Goran Petrović - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.  
 

5.5.8. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Darka KOLARIĆA podnesenim dana 01.03.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za 
davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Damir Seršić, 
prof.dr.sc. Ivan Petrović i dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković 
Zagreb. 
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5.5.9. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Igora KROISA podnesenim dana 28.02.2013. godine 
za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstva za davanje 
prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Adrijan Barić, prof.dr.sc. 
Mario Cifrek i prof.dr.sc. Vladimir Medved - Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

5.5.10. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marija KUŠEKA podnesenim dana 07.03.2013. 
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. Maja Matijašević, 
prof.dr.sc. Ignac Lovrek i prof.dr.sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje.  
 

5.5.11. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Igora LACKOVIĆA podnesenim dana 07.03.2013. 
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. Ratko 
Magjarević, prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Damijan Miklavčić - Univerza v Ljubljani Fakulteta 
za elektrotehniko.   
 

5.5.12. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Borisa MILAŠINOVIĆA podnesenim dana 
27.02.2013. 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. Krešimir Fertalj, 
prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet.   
 

5.5.13. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marija MUŠTRE podnesenim dana 05.03.2013. 
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. Mislav Grgić, 
prof.dr.sc. Borivoj Modlic i doc.dr.sc. Lidija Mandić - Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet.  
 

5.5.14. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Ivane NIŽETIĆ KOSOVIĆ podnesenim dana 
28.02.2013. 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. Krešimir Fertalj, 
prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet.  
 

5.5.15. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Siniše POPOVIĆA podnesenim dana 06.03.2013. 
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. Nikola Bogunović, 
prof.dr.sc. Krešimir Ćosić i profesor visoke škole dr.sc. Miroslav Slamić, znanstveni suradnik – 
Tehničko veleučilište Zagreb.  
 

5.5.16. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Lee SKORIN-KAPOV podnesenim dana 06.03.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za 
davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: Ignac Lovrek, prof.dr.sc. 
Maja Matijašević i prof.dr.sc. Darko Huljenić - Ericsson Nikola Tesla Zagreb.  
 

5.5.17. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Damira SUMINE podnesenim dana 06.03.2013. 
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. Fetah Kolonić, 
prof.dr.sc. Željko Jakopović i prof.dr.sc. Juraj Šimunić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

5.5.18. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Viktora ŠUNDE podnesenim dana 05.03.2013. 
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. Željko Jakopović, 
prof.dr.sc. Fetah Kolonić i prof.dr.sc. Juraj Šimunić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.  
 

5.5.19. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Željka TOMŠIĆA podnesenim dana 05.03.2013. 
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. Vladimir Mikuličić, prof.dr.sc. Tomislav Tomiša 
i prof.dr.sc. Matislav Majstrović - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje.  
 

5.5.20. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Mihaele VRANIĆ podnesenim dana 28.02.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za davanje 
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prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Zoran Skočir, prof.dr.sc. 
Boris Vrdoljak i dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković.  
 

5.5.21. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marija VRAŽIĆA podnesenim dana 06.03.2013. 
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. Ivan Gašparac, 
prof.dr.sc. Zlatko Maljković i prof.dr.sc. Stjepan Car - Končar – Instituta za elektrotehniku Zagreb.  
 

5.5.22. Doc.dr.sc. Nikola ŠVIGIR podnio je dana 27.02.2013. godine zahtjev za  pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo.  
Predmetni zahtjev proslijediti će se Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se 
prof.dr.sc. Sejid Tešnjak.  
 

5.5.23. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Hrvoja DŽAPE podnesenim dana 08.03.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje  stručno povjerenstvo za 
davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Mario Cifrek, 
prof.dr.sc. Ratko Magjarević i prof.dr.sc. Joško Deur - Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje.  
 

5.5.24. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Tomislava PRIBANIĆA podnesenim dana 
08.03.2013. godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i polje računarstvo,  Fakultetsko vijeće imenuje 
stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: 
prof.dr.sc. Sven Lončarić, prof.dr.sc. Mario Cifrek, prof.dr.sc. Damir Kalpić, prof.dr.sc. Vladimir 
Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet i prof.dr.sc. Vedran Batoš – Sveučilište u 
Dubrovniku.  
 

5.5.25. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Tibora SKALE podnesenim dana 08.03.2013. 
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: doc.dr.sc. Tomislav Pribanić, 
prof.dr.sc. Sven Lončarić i prof.dr.sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje.  
 

5.5.26. U svezi sa zahtjevom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet 
podnesenim dana 09.03.2013. godine za pokretanje postupka izbora dr.sc. Dražena 
SLIŠKOVIĆA u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga 
za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 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.  
 

5.5.27. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Siniše SOVILJA podnesenim dana 08.03.2013. 
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. Ratko Magjarević, prof.dr.sc. Mario Cifrek i 
prof.dr.sc. Vladimir Medved – Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.  
 

5.5.28. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Marka SUBAŠIĆA podnesenim dana 08.03.2013. 
godine za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za 
davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić, 
prof.dr.sc. Damir Seršić i prof.dr.sc. Darko Stipaničev - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje.  
 

5.5.29. U svezi sa osobnim zahtjevom dr.sc. Mile ŠIKIĆA podnesenim dana 08.03.2013. godine 
za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga 
za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić, prof.dr.sc. Nikola 
Bogunović i prof.dr.sc. Vedran Batoš – Sveučilište u Dubrovniku.  
 

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

djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su  završili poslijediplomski doktorski 
studij -  javni razgovor 

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za ocjenu 
predložene teme doktorskog rada: 
 

6.1.1. Vlaho Petrović, dipl.ing. – tema: "Optimalno upravljanje vjetroagregatom s ciljem 
smanjenja strukturnih opterećenja za vrijeme jakih vjetrova". 
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Imenuju se članovi stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Nedjeljko Perić – predsjednik, prof.dr.sc. Mato Baotić – mentor, dr.sc. Mate Jelavić, 
znanstveni suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku Zagreb – mentor, doc.dr.sc. Jadranko 
Matuško – član i dr.sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku 
Zagreb – član. 
Stručno povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom 
znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

6.1.2. Marko Butorac, dipl.ing. – tema: "Obrada signala u programski definiranim prijamnicima s 
velikom dinamikom". 
Imenuju se članovi stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Davor Petrinović – predsjednik, prof.dr.sc. Mladen Vučić – mentor i prof.dr.sc. Viktor 
Sučić, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet – član. 
Stručno povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom 
znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

6.1.3. Vjekoslav-Leonard Prčić, mag.ing. – tema: "Optimizacija sustava bežičnih 
komunikacijskih mreža u prostoru pomoću hibridnih genetičkih algoritama".  
Imenuju se članovi stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Krešimir Malarić – predsjednik, prof.dr.sc. Marijan Đurek – mentor, prof.dr.sc. Dina 
Šimunić – mentorica, prof.dr.sc. Vedran Mornar – član i prof.dr.sc. Slavko Šarić, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član. 
Stručno povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom 
znanstvenom doprinosu disertacije. 
 

6.2.  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 6.3.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski 
doktorski studij: 
 

6.2.1. Milan Amižić, dipl.ing. – tema: "Interakcija rastopljenog korijuma i betona: prijenos topline 
u dvofaznom toku". 
Prihvaća se tema: "Molten corium concrete interaction: investigation of heat transfer in two-phase 
flow" (Analiza prijenosa topline u dvofaznom toku pri interakciji rastopljenog korijuma i betona). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Nenad Debrecin i dr.sc. Jean-Marie Seiler, CEA - Commissariat 
à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Grenoble, Republika Francuska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 19. veljače 2013. godine i 
izvješća na Vijeću prof. dr. sc. Nenada Debrecina o očekivanome izvornom znanstvenom 
doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.2. Josip Babić, dipl.ing. – tema: "Modelski pristup razvoju ugradbenih računalnih sustava 
upravljanja za rad u stvarnom vremenu uz integraciju naslijeđenih komponenata". 
Prihvaća se 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). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Ivan Petrović i dr.sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, 
Končar-Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 01. ožujka 2013. godine i 
izvješća na Vijeću prof. dr. sc. Ivana Petrovića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

6.2.3. Ivica Dodig, dipl.ing. – tema: "Otkrivanje napada uskraćivanjem usluge analizom 
sinkronizacijskih paketa". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 18. veljače 2013. godine i 
izvješća na Vijeću prof. dr. sc. Vlade Sruka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

6.2.4. Mr.sc. Denisa Galzina, dipl.ing. – tema: "Vrednovanje međudjelovanja sudionika u 
prijenosnoj elektroenergetskoj mreži s obzirom na kakvoću električne energije". 
Prihvaća se 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. 
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Mentori pristupnice su: prof.dr.sc. Tomislav Tomiša i prof.dr.sc. Eraldo Banovac, Hrvatska 
energetska regulatorna agencija Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 21. veljače 2013. godine i 
izvješća na Vijeću prof. dr. sc. Tomislava Tomiše o očekivanome izvornom znanstvenom 
doprinosu predmetne disertacije. 
 

6.2.5. Igor Štambuk, dipl.ing. – tema: "Mjerni sustav za usporedbu etalona otpora malih nazivnih 
vrijednosti". 
Prihvaća se 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. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 12. veljače 2013. godine i 
izvješća na Vijeću prof. dr. sc. Romana Malarića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu 
predmetne disertacije. 
 

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova 
Povjerenstva za ocjenu disertacije: 
 

6.3.1. 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 prof.dr.sc. Adrijan Barić i prof.dr.ir. Georges Gielen, KU Leuven, Belgija 
dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Sven Lončarić –predsjednik, prof. dr.sc. 
Johan Suykens, KU Leuven – član, prof. Bart Nauwelaers, KU Leuven – član, dr. sc. Renaud 
Gillon, ON Semiconductor, Belgija – član i dr.sc. Tomislav Šmuc, Institut Ruđer Boškoivć Zagreb – 
član. 
 

6.3.2. Tomislav Dragičević, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Hierarchical control of a direct current microgrid with 
energy storage systems in a distributed topology" (Hijerarhijsko upravljanje istosmjernom 
mikromrežom sa sustavima za pohranu energije u distribuiranoj topologiji).  
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Davor Škrlec dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Igor Kuzle – predsjednik, doc.dr.sc. Mario 
Vašak – član i prof.dr.sc. Josep M. Guerrero, Aalborg University, Kraljevina Danska – član.  
 

6.3.3. Mr.sc. Jakov Kitarović, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja elektrotehnika – tema: "Optimiranje slijepog izdvajanja ometajućeg signala u 
sustavu satelitskog pozicioniranja". 
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Boris Kviz dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Borivoj Modlic – predsjednik, prof.dr.sc. 
Tomislav Kos – član i prof.dr.sc. Ivan Markežić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti 
– član. 
 

6.3.4. Marin Matijaš, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Electric load forecasting using multivariate meta-
learning" (Predviđanje potrošnje električne energije multivarijatnim metaučenjem). 
Mentor pristupnika prof.dr.sc. Slavko Krajcar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o 
provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Izabire se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof.dr.sc. Davor Škrlec – predsjednik, prof.dr.sc. 
Damir Kalpić – član i prof.dr.sc. Andrej Gubina, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 
Republika Slovenija – član. 
 

6.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 6.3.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu 
disertacije: 
 

6.4.1. Tomislav Grgić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Online charging for services in communication network 
based on user-related context" (Terećenje u stvarnom vremenu usluga u komunikacijskoj mreži 
temeljeno na korisničkom kontekstu). 
Mentorica pristupnika je: prof.dr.sc. Maja Matijašević.  
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. 
Ignac Lovrek – predsjednik, doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov – članica i univ.-prof.dr. Peter Reichl, 
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University of Vienna, Republika Austrija – član, te izbor povjerenstva za obranu u sastavu: 
prof.dr.sc. Ignac Lovrek – predsjednik, doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov – članica i univ.-prof.dr. Peter 
Reichl, University of Vienna, Republika  Austrija – član (zamjenik: prof.dr.sc. Drago Žagar, 
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet). 
 

6.4.2. Damjan Miklić, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Grid-based coordinated control of mobile robot 
formations" (Koordinirano upravljanje formacijama mobilnih robota zasnovano na mrežastom 
modelu prostora).  
Mentor pristupnika: prof.dr.sc. Stjepan Bogdan. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. 
Zdenko Kovačić – predsjednik, prof.dr.sc. Mario Osvin Pavčević – član i prof.dr.sc. Bojan Jerbić 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te izbor povjerenstva za obranu u 
sastavu: prof.dr.sc. Zdenko Kovačić – predsjednik, prof.dr.sc. Mario Osvin Pavčević – član, 
prof.dr.sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, 
prof.dr.sc. Ivan Petrović – član i  prof.dr.sc. Rafael Fierro, University of New Mexico, USA – član 
(zamjenik: doc.dr.sc. Nikola Mišković). 
 

6.4.3. Petar Mostarac, dipl.ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Mjerenje mrežne frekvencije u stvarnom vremenu 
korištenjem vremensko-frekvencijskih transformacija".  
Mentor pristupnika: prof.dr.sc. Roman Malarić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. 
Mario Cifrek – predsjednik, prof.dr.sc. Martin Dadić – član i prof.dr.sc. Marija Čundeva Blajer, 
Sveučilište u Skopju, Republika Makedonija – članica, te izbor povjerenstva za obranu u sastavu: 
prof.dr.sc. Mario Cifrek – predsjednik, prof.dr.sc. Martin Dadić – član i prof.dr.sc. Marija Čundeva 
Blajer, Sveučilište u Skopju, Republika Makedonija – članica (zamjenica: prof.dr.sc. Lovorka 
Grgec-Bermanec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
Polje: Elektrotehnika 

        Pristupnik/ca                   Povjerenstvo 
 

1. Igor Cvišić, dipl.ing. 
 

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

2. Aljoša Dudarin, mag.ing. 
 

Prof.dr.sc. Stjepan Bogdan – predsjednik  
Prof.dr.sc. Zdenko Kovačić – mentor 
Prof.dr.sc. Mladen Crneković, FSB Zagreb – član 
 

3. Domagoj Herceg, mag.ing. 
 

Doc.dr.sc. Jadranko Matuško – predsjednik 
Prof.dr.sc  Ivan Petrović – mentor 
Doc.dr.sc. Edouard Ivanjko, FPZ Zagreb – član 
 

Polje: Računarstvo 
            Pristupnik/ca              Povjerenstvo 

 

1. Mr.sc. Branimir Radić, dipl.ing. 
 

Doc.dr.sc. Dean Škvorc – predsjednik 
Prof.dr.sc. Siniša Srbljić – mentor 
Doc.dr.sc. Andro Milanović, AMI d.o.o – član 
 

2. Mr.sc. Goran Rajić, dipl.ing. 
 

Prof.dr.sc. Vlado Sruk – predsjednik 
Prof.dr.sc. Nikola Bogunović – mentor 
Dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik, IRB 
Zagreb – član 
 

3. Tomo Sjekavica, mag.ing. 
 

Prof.dr.sc. Mario Kušek – predsjednik  
Prof.dr.sc. Gordan Gledec – mentor  
Doc.dr.sc. Markus Schatten, FOI Varaždin – član 
 

6.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
6.6.1. Matija Gulić, mag.ing. – priznaje se, temeljem sudjelovanja na radionici Ugovaranje i 
porvedba suradnje i uz suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih 
vještina. 
 

6.7. Nastavak studija 
6.7.1. Tihomir Čihak, 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. 
6.7.2. Uroš Todorović Mikšaj, 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. 
 

6.8.  Mirovanje studija  
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6.8.1. Tihomir Knežević, dipl.ing. – odobrava se, zbog korištenja roditeljskog dopusta, mirovanje 
obveza na poslijediplomskom sveučilišnom studiju za stjecanje akademskog stupnja doktora 
znanosti u ljetnom semestru akademske godine 2012./2013. 
 

6.9. Stipendije FER-a 
Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 6.3.2013. godine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

Odluku 
6.9.1. Produljuje se stipendija FER-a za doktorande – korisnike koji upisuju ak.god. 2012./2013.: 

- 2. (ljetni) semestar: Jurica Babić, Karlo Filipan, Luka Samaržija, Anamarija Kirin. 
- 4. (ljetni) semestar: Janko Džodan, Matija Gulić, Dunja Porupski, Vanja Smailović, Antonia 

Tomas i Dominik Zorić.  
- 6. (ljetni) semestar: Nino Antulov-Fantulin, Iva Malčić i Vjekoslav-Leonard Prčić. 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 7. sjednici održanoj 15. siječnja 2013. u 344. akademskoj 
godini (2012./2013.) donio je odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata 
znanosti u okviru doktorskog studija predloženicima: 
 

6.10.1. Krunoslav Ivešić, dipl.ing. – tema: "Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za 
višemedijske usluge zasnovani na znanju o usluzi i korisniku". 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentorica pristupnika je: prof.dr.sc. Maja Matijašević.  
 

6.10.2. Vedran Kirinčić, dipl.ing. – tema: "Hibridni algoritam estimacije stanja 
elektroenergetskoga sustava podržan sinkroniziranim mjerenjima fazora".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof.dr.sc. Ante Marušić i doc.dr.sc. Srđan Skok, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet.  
 

6.10.3. Divna Krpan, dipl.ing. – tema: "Pristup upravljanju znanjem pri suradnji u sustavima e-
učenja".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnice je: prof.dr.sc. prof.dr.sc. Slavomir Stankov, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-
matematički fakultet.  
 

6.10.4. Mario Matijević, dipl.ing. – tema: "Modeliranje brzine doza komponenata primarnoga 
kruga tlakovodnoga reaktora primjenom hibridne determinističko-stohastičke metodologije".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Dubravko Pevec.  
 

6.10.5. Mr.sc. Nihad Mešanović, dipl.ing. – tema: "Računalno potpomognuta automatska 
segmentacija slika pluća dobivenih računalnom tomografijom i primjena na praćenje razvoja 
bolesti" (Computer aided automated segmentation of computed tomography lung images and 
application to disease progression monitoring). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Mislav Grgić.  
 

6.10.6. Mr.sc. Jelena Nakić, dipl.ing. – tema: "Prilagodljivo e-učenje zasnovano na stilovima 
učenja korisnika".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnice su: prof.dr.sc. Vlado Glavinić i prof.dr.sc. Andrina Granić, Sveučilište u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet.  
 

6.10.7. Artur Šilić, dipl.ing. – tema: "Vremenska vizualizacija velikih zbirki tekstova zasnovana na 
analizi korespondencije".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentorica pristupnika je: prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić.  
 

6.10.8. Mr.sc. Krunoslav Žubrinić, dipl.ing. – tema: "Automatsko stvaranje konceptualne mape iz 
nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku".  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof.dr.sc. Damir Kalpić.  
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
7.1. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada na sveučilišnom 

interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija“ održane 5. ožujka 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno 
obrazovanje i e-učenje od 5. ožujka 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o 
pokretanju postupka obrane završnog specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta  elektroničkih komunikacija“ za 
sljedeću studenticu: 
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7.1.1. DANIJELA  HMELINA, dipl.iur. 
Tema:  "KARTELI I KOLUZIVNO DJELOVANJE NA TRŽIŠTU ELEKTRONIČKIH 
KOMUNIKACIJA" ("CARTELS AND COLLUSIVE CONDUCT IN THE MARKET OF 
ELECTRONIC COMMUNICATIONS") 
Povjerenstvo: prof.dr.sc. Ignac Lovrek – predsjednik, doc.dr.sc. Jasminka Pecotić-Kaufman - 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – mentorica i dr.sc. Vlatka Butorac Malnar - Sveučilište u 
Rijeci Pravni fakultet. 
Zamjenik: prof. dr. sc. Gordan Ježić. 
 
         Dekan 
        Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić 


