
1 
 

Zapisnik 631. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane dana 16. listopada 2013. 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/20 
od 11. listopada 2013. 
 

4.  Izvješće odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

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

 

- Prikupljene su prijave na Natječaj za upis studenata na doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti (6 semestara, upisni rok u ak. god. 2013./2014.) 

- Broj slobodnih mjesta: 60 
- Rok za prijave je bio do 27. rujna 2013. godine. 
- Zaprimljene su 53 prijave. 
 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu Odbora za doktorske studije 
koji se odnosi na upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja 
doktora znanosti u I. (zimski) semestar ak. god. 2013./2014.  
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 3.10.2013., Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluku 

 

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

 

Polje:   Pristupnici 
Elektrotehnika:  29 
Računarstvo:  18 
Ukupno:   47 
 

4.2. Upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I. (zimski) 
semestar ak. god. 2013./2014.  

 

Prodekan za znanost prof. dr. sc. Mislav Grgić obavijestio je Vijeće o prijedlogu koji se odnosi na upis 
pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“ u I.  (zimski) semestar ak. god. 
2013./2014.  
 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. listopada 2013. godine, odluke 
Povjerenstva poslijediplomskog specijalističkog studija "Informacijska sigurnost" sa sastanka održanog 2. 
listopada 2013. godine, te prikupljenih prijava i održanih razgovora s kandidatima, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

4.2.1. Odobrava se upis pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis u I. (zimski) semestar u akademskoj godini 
2013./2014. na poslijediplomski specijalistički studij "Informacijska sigurnost" (popis 12 pristupnika s imenima 
mentora nalazi se u privitku zapisnika). 
 

4.3. Raspis natječaja za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički 
studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. (ljetni) 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 pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Reguliranje 
tržišta elektroničkih komunikacija“ u I. (ljetni) semestar ak. god. 2013./2014. 
 

Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. listopada 2013. godine i prijedloga 
Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" sa 
sastanka održanog 30. rujna 2013. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

4.3.1. Raspisuje se natječaj za upis pristupnika na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički 
studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" u I. (ljetni) semestar akademske godine 2013./2014. 
- Upisna kvota: 25 slobodnih mjesta 
 

4.4. Izvješće Studentskog zbora FER-a 
  

Predstavnik studenata Marko Gulin, mag. ing. obavijestio je Vijeće kako sljedi: 
 

- Konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
(SZ FER) održana je 23. rujna 2013. godine.  

 

- Na sjednici je izabran predsjednik SZ FER-a Marko Gulin, mag. ing. te predstavnici SZ FER-a u 
Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu: 
- Luka Humski, mag. ing. (predstavnik); 
- Stevan Grubić, univ. bacc. ing. (zamjenik predstavnika). 

 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo navedeno izvješće. 
 

4.5. Predstavljanje koncepta Living Lab i prijedlog osnivanja Udruge za otvorene inovacije u energetici 
 

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar obavijestio je Vijeće o osnivanju Udruge „Energy Platform Living Lab“ (Udruga za 
otvorene inovacije u energetici) i Statutu Udruge.  
(Prezentacija i Statut Udruge nalaze se u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi 
zapisnicima FV-a).  
 

Na temelju dostavljenih materijala, nakon rasprave Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluke 

 

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prihvaća inicijativu da Fakultet bude jedan od 
osnivača udruge pod nazivom „Energy Platform Living Lab“ (Udruga za otvorene inovacije u energetici). 
 

2. Prihvaća se da sjedište udruge „Energy Platform Living Lab“ (Udruga za otvorene inovacije u energetici) 
bude na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Unska 3.  
 

3. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu podržava prijedlog teksta Statuta udruge 
„Energy Platform Living Lab“ (Udruga za otvorene inovacije u energetici). 
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4. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu kao ustanova će imati svojstvo člana udruge 
„Energy Platform Living Lab“ (Udruga za otvorene inovacije u energetici) kao pravna osoba.  
 

5. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

5.1.  Dodjela nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2012./2013. 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa 
sjednica održanih dana 1. listopada, 9. listopada i 11. listopada 2013. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi 
Josip Lončar na FER-u i Naputku o primjeni Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

o dodjeli nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2012./2013. 
 

a) PRIZNANJE “Josip Lončar“ za ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti 
uspjeh u savladavanju gradiva na pojedinim godinama studija: 

 

Prva nastavna godina preddiplomskog studija                  Prosj. ocj. 
Matija Milišić       5,00 
Antun Razum       5,00 
Klaudija Palle       4,95 
Antea Hadviger       4,88 
Luka Zuanović       4,81 
Tomislav Šebrek       4,77 
Adriano Baćac       4,75 
Lovre Mrčela       4,75 
Dario Smolčić       4,74 

 

Druga nastavna godina preddiplomskog studija                       Prosj.ocj. 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Juraj Oršulić                      5,00 
Una Pale                                                   4,83 
Marko Šarlija                                                   4,81   

Studij: Računarstvo 
Denis Čaušević                                                   5,00 
Fran Stanić                                                   5,00 
Petar Žuljević                                                             5,00 
Dario Vidas                                                   4,88 
 

Prva nastavna godina diplomskog studija Prosj. ocj.  Profil 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija   
Mihovil Bartulović                                                         5,00 Automatika 
Marijana Pongrašić 5,00 Elektroenergetika 
Simon Najman 4,77 Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Sabina Krivec 4,62 Elektronika 
Tin Bariša 5,00 Elektrotehnički sustavi i tehnologija   

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija 
Miranda Kreković 5,00 Obradba informacija 
Ivan Jakšić 4,92 Radiokomunikacijske tehnologije 
Franco Grbac 4,93 Telekomunikacije i informatika 
 

Studij: Računarstvo 
Marko Đurasević 4,92 Programsko inženjerstvo i  
   informacijski sustavi 
Ivan Pilat 5,00 Računarska znanost 
 

b) Posebno priznanje „Josip Lončar“ dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti uspjeh u 
završetku preddiplomskog studija u ak. god. 2012./2013., koji su na odgovarajućem studiju ostvarili najbolji 
uspjeh u svim nastavnim godinama preddiplomskog studija (FER-2), obranili završni rad i završili 
preddiplomski studij s izvrsnim uspjehom: 
 

Preddiplomski studij:     Prosj.ocj. na studiju  Modul 
 

Elektrotehnika i informacijska  
tehnologija 
 

Vilim Štih    4,97  Automatika    
Toni Martinović    4,95  Elektroničko i računalno inženjerstvo  
Lana Josipović    4,93  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
  

Računarstvo     
Marko Deak    4,91                Računarska znanost  
Dorija Humski    4,90               Računarska znanost  
Matija Šantl    4,88                Računarska znanost  
 

Fakultet dobitnicima Posebnog priznanja „Josip Lončar“ uz Priznanje dodjeljuje i novčanu nagradu u iznosu 
od 1.000,00 kn. 
 

c) I. Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodjeljuje se najboljim studentima za cjelokupni uspjeh na 
diplomskom studiju (FER-2) u ak. god. 2012./2013., te koji su u propisanom roku diplomirali s izvrsnim 
uspjehom:  
 

Diplomski studij:         Prosj.ocj.studija  Profil 
 

Elektrotehnika i informacijska     
tehnologija     
Branimir Novoselnik              5,00  Automatika 
Bruno Jurišić               5,00  Elektroenergetika 
Matija Varga               5,00  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Saša Barić                4,80  Elektrotehnički sustavi i tehnologija 



3 
 

 
Informacijska i komunikacijska 
tehnologija    
Filip Melinščak    5,00  Obradba informacija 
Vedran Rafaelić    5,00  Radiokomunikacijske tehnologije 
Siniša Matetić    5,00  Telekomunikacije i informatika 
 

Računarstvo     
Ana Hibner    5,00  Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi 
Nikolina Frid    5,00  Računalno inženjerstvo 
Nikola Banić               5,00  Računarska znanost 

 

II. Posebna kategorija Brončane plakete „Josip Lončar“ za ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se najboljem 
studentu diplomskog studija koji je bio na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Chalmer 
University of Tehnology, Göteborg, Sweden:    

Informacijska i komunikacijska  
tehnologija                                               Prosj.ocj.studija   Profil 
Edin Kočo    5,00    Automatika 
 

d) Srebrna plaketa „Josip Lončar“ za ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se za naročito uspješnu doktorsku 
disertaciju i znanstvenoistraživački rad, kako sljedi: 

 

- Dr. sc. Mirko Poljak, doktorska disertacija pod naslovom „Carrier transport in low-dimensional 
nanoelectronic devices“ („Transport nosilaca u niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima“), 
mentori: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i prof. dr. sc. Kang Lung Wang, University of California Los 
Angeles, SAD,  

 

- Dr. sc. Vladimir Čeperić, doktorska disertacija pod nazivom „Black-box modelling of analogue and 
mixed-signal circuits in the time domain“ („Apstraktno modeliranje analognih sklopova i sklopova s 
mješovitim signalom u vremenskoj domeni“), mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić, 
 

- Dr. sc. Iva Bojić, doktorska disertacija pod naslovom „Samoorganizirajuća sinkronizacija u komunikaciji 
strojeva zanovana na modelu impulsno spregnutih oscilatora“, mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek, 

 

- Dr. sc. Marija Furdek, doktorska disertacija pod naslovom „Routing and Wavelength Assignment for 
Limiting Jamming Attack Propagation in Transparent Optical Networks“ (Usmjeravanje i dodjeljivanje 
valnih duljina za ograničavanje širenja napada ometanjem u optičkim mrežama“), mentor: izv. prof. dr. sc. 
Nina Skorin-Kapov. 

 

e) Zlatna plaketa "Josip Lončar" za akademsku godinu 2012./2013. dodjeljuje se: 
 

- Prof. dr. sc. Ivanu Petroviću za značajno unapređenje nastave Automatike i posebice za doprinose u 
vođenju međunarodnih znanstvenih projekata s iznimno aktivnim sudjelovanjem u istraživanjima. 

 

- Prof. dr. sc. Slobodanu Ribariću za značajno unapređenje nastave Računarstva, istraživanja u 
području raspoznavanja uzoraka i računalnog vida, te doprinosu međunarodnoj prepoznatljivosti 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5.2. Dodjela nagrade „Roberto Giannini” za ak. god. 2012./2013. 
 

Na temelju podataka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje 
zaposlenika i studenata FER-a sa sjednice održane dana 1. listopada 2013. godine, a sukladno odredbama 
Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u, Naputku o primjeni Pravilnika i Izmjenama i dopunama 
Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo  

odluku 
 

5.2.1. Nagrada „Roberto Giannini“ za ak. god. 2012./2013. dodjeljuje se: 
 

- dr. sc. Zvonku Kostanjčaru za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. 
 

Dr. sc. Zvonko Kostanjčar na radnom mjestu višeg asistenta ostvario je u ak. god. 2012./2013. najbolje 
rezultate u nastavi prema kriterijima propisanim Pravilnikom o nagradi „Roberto Giannini“. Predavao je 
predmet Električni krugovi. 
 

Fakultet dr. sc. Zvonku Kostanjčaru uz priznanje dodjeljuje i jednokratnu novčanu nagradu u visini iznosa 
njegove mjesečne plaće (bruto). 
 

5.3. Dodjela Zlatnih diploma u povodu 50. obljetnice diplomiranja  
 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednice održane dana 1. 
listopada 2013. i naknadne dopune, a sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele Zlatne 
diplome u povodu 50-te obljetnice završetka studija elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluke 
 

5.3.1. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, dodjeljuju se ZLATNE DIPLOME sljedećim diplomiranim inženjerima 
elektrotehnike koji su diplomirali ak. god. 1962./1963. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
 

  1.   Ladislav Andres, dipl. ing. 
  2.   Rastislav Antunović, dipl. ing. 
  3.   Pero Bagović, dipl. ing. 
  4.   Dr. sc. Branko Bajić 
  5.   Jadranka Bajić rođ. Mimica, dipl. ing. 
  6.   Prof. dr. sc. Milan Bajić 
  7.   Petar Balestrin, dipl. ing. 
  8.   Ante Barišić, dipl. ing. 
  9.   Prof. dr. sc. Zvonko Benčić 
10.   Alojzij Bertagnin, dipl. ing. 
11.   Zlatko Bertol, dipl. ing. 
12.   Ivica Bjažević, dipl. ing. 
13.   Mr. sc. Dražen Brkljačić 
14.   Jurica Brolih, dipl. ing. 
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15.   Marcela Cepetić, dipl. ing. 
16.   Ljubomir Cingerli, dipl. ing. 
17.   Prof. dr. sc. Petar Crnošija 
18.   Jakov Čavlina, dipl. ing. 
19.   Mr. sc. Stipe Čizmić 
20.   Anto Čurić, dipl. ing. 
21.   Stjepan-Smiljan Ćorković, dipl. ing. 
22.   Mr. sc. Janoš David 
23.   Hrvoje Defar, dipl. ing. 
24.   Vladimir Domanovac, dipl. ing. 
25.   Mr. sc. Enver Đubo 
26.   Dominik Filipović, dipl. ing. 
27.   Omer Filipović, dipl. ing. 
28.   Zdravko Furač, dipl. ing. 
29.   Prof. dr. sc. Danilo-Daniel Gajski 
30.   Ante Gašparović, dipl. ing. 
31.   Boško Gilić, dipl. ing. 
32.   Ante Gobov, dipl. ing. 
33.   Prof. dr. sc. Zdenko Godec 
34.   Branko Gombač, dipl. ing. 
35.   Josip Gospodarić, dipl. ing. 
36.   Mr. sc. Bernard Gregov 
37.   Miroslav Grgat, dipl. ing. 
38.   Mate Grubišić, dipl. ing. 
39.   Aćif Hadrović, dipl. ing. 
40.   Mr. sc. Stjepan Hrpka 
41.   Ivan Ivanković, dipl. ing. 
42.   Josip Jadrijević, dipl. ing. 
43.   Smiljko Job, dipl. ing. 
44.   Mr. sc. Wanda Jurišić-Kette 
45.   Mladen Kajari, dipl. ing. 
46.   Martin Kasumović, dipl. ing. 
47.   Antun Kerovec, dipl. ing. 
48.   Mr. sc. Boris Kette 
49.   Branko Kos, dipl. ing. 
50.   Vladimir Kovač, dipl. ing.  
51.   Ivan Kraljić, dipl. ing. (rođ. 1936.) 
52.   Ivan Kraljić, dipl. ing. (rođ. 1939.) 
53.   Branko Križanić, dipl. ing. 
54.   Ivan Kukoč, dipl. ing. 
55.   Prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača 
56.   Dr. sc. Vladimir Kuterovac 
57.   Željko Lovrenčić, dipl. ing. 
58.   René Mader, dipl. ing. 
59.   Duško Malešević, dipl. ing. 
60.   Robert Mandić, dipl. ing. 
61.   Đurađ Maričić, dipl. ing. 
62.   Mr. sc. Jakov Marić 
63.   Dr. sc. Draško Marin 
64.   Božo Marković, dipl. ing. 
65.   Vlatko Markt, dipl. ing. 
66.   Mr. sc. Marijan Markulin 
67.   Ivan Martinčić, dipl. ing. 
68.   Mr. sc. Bojan Marušić 
69.   Mr. sc. Miroslav Matasović, prof. v. š. 
70.   Nikola Mihaljević, dipl. ing. 
71.   Petar Mikac, dipl. ing. 
72.   Prof. dr. sc. Hrvatin Mikolčić 
73.   Mladen Motušić, dipl. ing. 
74.   Ana Mrinjek-Vukotić, dipl. ing. 
75.   Nikola Obuljen, dipl. ing. 
76.   Cvitan Olujić, dipl. ing. 
77.   Blažo Orlandić, dipl. ing. 
78.   Ivan Pauletić, dipl. ing. 
79.   Dragutin Pavković, dipl. ing. 
80.   Ivan Pavlić, dipl. ing. 
81.   Vladimir-Josip Pavlović, dipl. ing. 
82.   Ranko Pecotić, dipl. ing. 
83.   Josip Petričević, dipl. ing. 
84.   Julije-Zvonko Presečki, dipl. ing. 
85.   Božidar Pušenjak, dipl. ing. 
86.   Krunoslav Radnić, dipl. ing. 
87.   Jakša Radovčić, dipl. ing. 
88.   Milovan Ravnić, dipl. ing. 
89.   Aleksandar Ristić, dipl. ing. 
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90.   Mr. sc. Aldo Rumac 
91.   Pavao Siladić, dipl. ing. 
92.   Vladimir Sinčić, dipl. ing. 
93.   Mr. sc. Davorin Skender 
94.   Miroslav Soukup, dipl. ing. 
95.   Boris Strelec, dipl. ing. 
96.   Zvonimir Supanc, dipl. ing. 
97.   Mr. sc. Aleksandar Szabo 
98.   Anđelko Šarić, dipl. ing. 
99.   Tomislav Šimić, dipl. ing. 
100. Miroslav Šintić, dipl. ing. 
101. Marijan Škrjanec, dipl. ing. 
102. Zoran Šonc, dipl. ing. 
103. Miroslav Tafra, dipl. ing. 
104. Stanislav Tibljaš, dipl. ing. 
105. Mario Tocauer, dipl. ing. 
106. Veljko Tomić, dipl. ing. 
107. Mr. sc. Zdenko Tonković 
108. Ivica Turčić, dipl. ing. 
109. Ivo Urličić, dipl. ing. 
110. Nikola Vagić, dipl. ing. 
111. Vladimir Vicković, dipl. ing. 
112. Ivan Vidmar, dipl. ing. 
113. Nenad Vilus, dipl. ing. 
114. Dr. sc. Ivan Vlahinić 
115. Mr. sc. Ljiljana Vojta-Duda 
116. Predrag Vranić, dipl. ing. 
117. Karlo Vrbka, dipl. ing. 
118. Anka Vučetić rođ. Peruzović, dipl. ing. 
119. Vojislav Vučković, dipl. ing. 
120. Dušan Vujnović, dipl. ing. 
121. Nikola Vukas, dipl. ing. 
122. Ivo Vukman, dipl. ing. 
123. Želimir Vukušić, dipl. ing. 
124. Dr. sc. Ivan Zahradka 
125. Prof. emer. dr. sc. Vlasta Zanchi rođ. Bublić 
126. Đuro Zatezalo, dipl. ing. 
127. Zlatan Zec, dipl. ing. 
128. Alojz Žardin, dipl. ing. 
129. Boris Žnidarec, dipl.ing. 
130. Rudolf Žužul, dipl. ing. 
 

5.3.2.  U povodu 50. obljetnice diplomiranja, naknadno se dodjeljuje ZLATNA DIPLOMA sljedećem 
diplomiranom inženjeru elektrotehnike koji je diplomirao ak. god. 1958./1959. na Elektrotehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu:  
 

- Prof. dr. sc. Ljubiša Lazar, rođ. 5.3.1930., Sveti Stefan, Crna Gora 
 

Povjerenstvo za nagrađivanje zaposlenika i studenata ujedno obaviještava Vijeće o prispjeću prijedloga za 
druge nagrade kako sljedi: 
 

1). Nagrada "KONČAR" za doktorske disertacije za ak. god. 2012./2013. 
 

Pristiglo je šest prijedloga za dodjelu nagrade „KONČAR“ za doktorske disertacije istaknutih znanstvenih 
dostignuća iz područja tehničkih znanosti obranjene na Fakultetu u ak. god. 2012./2013. kako sljedi: 
 

- Dr. sc. Tomislav Dragičević, doktorska disertacija pod naslovom „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: prof. dr. sc. Davor 
Škrlec 

 

- Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić, doktorska disertacija pod naslovom „Metoda izbora odvodnika prenapona 
za unapređenje koordinacije izolacije u visokonaponskim sustavima“,  mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić 

 

- Dr. sc. Tvrtko Mandić, doktorska disertacija pod naslovom „Modelling of Integrated Circuit Packages and 
Electromagnetic Coupling to Interconnects“ („Modeliranje pakiranja integriranih sklopova i 
elektromagnetske sprege s prospojnim linijama“), mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić 

 

- Dr. sc. Marin Matijaš, doktorska disertacija pod naslovom „Electric load forecasting using multivariate 
meta-learning“ („Predviđanje potrošnje električne energije multivarijatnim metaučenjem“), mentor: prof. 
dr. sc. Slavko Krajcar 

 

- Dr. sc. Mario Matijević, doktorska disertacija pod naslovom „Modeliranje brzine doza komponenata 
primarnog kruga tlakovodnog reaktora primjenom hibridne determinističko-stohastičke metodologije“, 
mentor: prof. dr. sc. Dubravko Pevec 

 

- Dr. sc. Vedrana Spudić, doktorska disertacija pod naslovom „Coordinated optimal control of wind farm 
active power“ („Koordinirano optimalno upravljanje radnom snagom vjetroelektrane“), mentor: izv.  prof. 
dr. sc. Mato Baotić 

 

Predmetni prijedlozi upućeni su Stručnom povjerenstvu koje je sukladno članku 6. Pravilnika o godišnjoj 
nagradi Končar za doktorske disertacije imenovao Dekan (prijedlog za nagradu bit će pripremljen za sjednicu 
Fakultetskog vijeća koja će se održati u studenom 2013.) 
 

2). Nagrada "Stanko Turk" za diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 2012./2013. 
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Pristiglo je pet prijedloga za dodjelu nagrade „Stanko Turk“ za diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 
2012./2013. kako sljedi: 
 

- Dario Bajo, mag. ing. računarstva za diplomski rad „Pretvorba kontinuiranoga govora u tekst“, mentor: 
izv. prof. dr. Šandor Dembitz 
 

- Nikola Banić, mag. ing. računarstva za diplomski rad „Metode za automatsko podešavanje boje i 
svjetline slike“, mentor: prof. dr. sc. Sven Lončarić 
 

- Nikolina Frid, mag. ing. računarstva za diplomski rad „Izgradnja SaaS računalnog oblaka na 
programskom rješenju otvorenog koda“, mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić 
 

- Matija Korpar, mag. ing. računarstva za diplomski rad „SW # - Biblioteka za poravnanje sljedova 
korištenjem grafičkih procesora“, mentor: doc. dr. sc. Mile Šikić 
 

- Lea Suć, mag. ing. računarstva za diplomski rad „Razvrstavanje elektroencefalografskih signala 
temeljeno na izlučivanju značajki“, mentor: prof. dr. sc. Nikola Bogunović 

 

Prijedlozi su upućeni stručnom povjerenstvu. Prijedlog za nagradu bit će pripremljen za sjednicu Fakultetskog 
vijeća u mjesecu studenome o.g. 
 

6.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I.  Izbori u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja 
 

6.1. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
3.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor u znanstveno – nastavna zvanja i na radna 
mjesta prema raspisanim natječajima za pristupnike: 
 

6.1.1. Dr. sc. Zvonko KOSTANJČAR – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Nevan Mijat i prof. dr. sc. Dinko Begušić – Sveučilište u Splitu Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i  brodogradnje i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena 
Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Zvonka Kostanjčara izabire u znanstveno-
nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija.   
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

6.1.2. Dr. sc. Boris MILAŠINOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Vedran Mornar i  prof. dr. sc. Robert Manger - Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet i pozitivno ocijenjenog nastupnog predavanja, uz pribavljena Mišljenja 
Kolegija Zavoda za primijenjeno računarstvo, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana 
Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. Borisa Milašinovića izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na 
vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno 
mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo.    
(Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja) 
 

6.1.3. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 06.07.2013. godine, NN broj 86 od 05.07.2013. godine i na 
web stranici Fakulteta od 05.07.2013. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i na radno mjesto docent u Zavodu 
za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj, prispjele su prijave od dr. sc. Lane Horvat Dmitrović i dr. sc. Ilje 
Gogića.  
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Vesna Županović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić i prof. dr. sc. Siniša 
Slijepčević - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet konstatiralo je da oba pristupnika 
zadovoljavaju potrebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete 
Rektorskog zbora visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza.  
Oba pristupnika izabrana su u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i imaju pozitivno ocijenjena nastupna 
predavanja.   
Povjerenstvo je konstatiralo da oba pristupnika imaju visoke znanstvene i stručne kvalitete.  
Uzimajući u obzir sve navedeno, a na osnovi Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva uz pribavljeno 
Mišljenje Kolegija Zavoda za primijenjenu matematiku i Mišljenja Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Lanu Horvat Dmitrović izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent na vrijeme od pet godina za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i na radno mjesto docent u Zavodu za 
primijenjenu matematiku.  
(Izbor potvrđuje Vijeće prirodoslovnog područja) 
 

6.2. Raspis natječaja 
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
3.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu natječaja za sljedeća radna mjesta i 
imenovanju stručnih povjerenstava:  
 

6.2.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za visoki napon i 
energetiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, prof. dr. sc. Tomislav Tomiša i prof. dr. sc. Matislav 
Majstrović – Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i  brodogradnje.  
 

6.2.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto docent u  Zavodu za telekomunikacije – 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Dragan Jevtić, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc i  prof. dr. sc. Drago Žagar - 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
(Radno mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom prof. dr. sc. Marijana Kunštića u mirovinu. Postoji 
Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu)  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

6.3.  Izbori u znanstveno zvanje 
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Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane dana 
3.10.2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o davanju sljedećih mišljenja:   
 

6.3.1. Dr. sc. Mirko RANDIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. 
Zoran Skočir, prof. dr. sc. Dragan Jevtić i prof. dr. sc. Drago Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Mirko Randić ispunjava uvjete iz 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.      
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
(Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.)   
 

6.3.2. Dr. sc. Ivan MAGDALENIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: 
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Siniša Srbljić i prof. dr. sc. Neven Vrček – Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan 
Magdalenić 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 zahtjev Fakulteta organizacije i informatike Varaždin.)   
 

6.4. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

6.4.1. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Marija MATIJEVIĆA podnesenim dana 01.10.2013. 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. Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nikola Čavlina i dr. sc. Tomislav 
Šmuc, viši znanstveni suradnik – Institut Ruđer Bošković Zagreb.    

6.4.2. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Tomislava GRGIĆA podnesenim dana 30.09.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Maja Matijašević,  doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov i prof. dr. sc. Drago 
Žagar - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet.  
 

6.4.3. U svezi sa osobnim zahtjevom dr. sc. Mirka POLJAKA podnesenim dana 24.09.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj,  doc. dr. sc. Marko Koričić i dr. sc. Mile Ivanda, 
znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković Zagreb.   
 

6.4.4. U svezi sa zahtjevom Končar Instituta za elektrotehniku podnesenim dana 19.09.2013. godine za 
pokretanje postupka izbora dr. sc. Antuna MIKULECKY 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 Štih, prof. dr. sc. Damir Ilić i 
prof. dr. sc. Livio Šušnjić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet Rijeka.   
 

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 3.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorskog rada i 
imenovanje mentora: 
 

7.1.1. Ivan Bolkovac, dipl. ing. – tema: "Optimizacija zvukova u sustavima upozorenja električnih i hibridnih 
vozila". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Hrvoje Domitrović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić – mentor i prof. dr. sc. Tino Bucak, 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.2. Matija Gulić, mag. ing. – tema: "Paralelizacija algoritama za rješavanje problema usmjeravanja vozila 
korištenjem baza podataka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv.  prof. dr. 
sc. Domagoj Jakobović – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Tonči Carić, 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.3. Mladen Matejaš, dip. ing. – tema: "Upravljanje interaktivnim zahtjevima za kredit velikih korisnika 
upućenim preko Interneta". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Krešimir Fertalj – predsjednik, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.4. Miroslav Petrinić, dipl. ing. – tema: "Analiza elektromagnetskih sila i vibracija sinkronih strojeva 
spregnutim numeričkim proračunima". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Sead Berberović – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor, prof. dr. sc. Stjepan Car, Končar-Institut za 
elektrotehniku, Zagreb – mentor, prof. dr. sc. Zlatko Maljković – član i prof. dr. sc. Davor Semenski, 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
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7.1.5. Antonio Pošćić, mag. ing. – tema: "Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje 
glazbe". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Hrvoje Domitrović – predsjednik, prof. dr. sc. Danko Basch – mentor i dr. sc. Davor Antonić, viši znanstveni 
suradnik, Antonić d.o.o., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.6. Biljana Tanatarec, dipl. ing. fizike – tema: "Analiza kompleksnih polja MIMO antena na in-situ 
mjerenja električnog polja četvrte generacije pokretne telefonije u svrhu procjene utjecaja na ljude". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla Zagreb – predsjednik, prof. dr. sc. Dina Šimunić – mentorica i prof. dr. 
sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

7.1.7. Vedran Vrbanić, dipl. ing. – tema: "Implementacija ontološkog modela u bankovni sustav skladišta 
podataka". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Mirta Baranović – predsjednica, prof. dr. sc. Damir Kalpić – mentor i prof. dr. sc. Katarina Ćurko, Sveučilište u 
Zagrebu, Ekonomski fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

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

 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednica održanih dana 4.9.2013. i 3.10.2013. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po čl. 73. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij: 
 

7.2.1. Ivan Rajšl, dipl. ing. – tema: "Model ekonomski učinkovite koegzistencije dvije hidroelektrane različitih 
vlasnika na istom vodnom sliv". 
Prihvaća se tema: "Modelling coordinated operation of two independently owned hydro power plants in same 
basin" (Modeliranje koordiniranog rada dviju hidroelektrana različitih vlasnika na istom vodnom slivu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Slavko Krajcar i prof. dr. sc. Ivar Wangensteen, Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norveška. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 4. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Slavka Krajcara o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.2. Andrej Grgurić, dipl.ing.  – tema: "Mehanizam prilagodbe korisničkih sučelja za multimodalnu 
interakciju". 
Prihvaća se tema: "Prilagodba korisničkih sučelja za multimodalnu interakciju u okolinom potpomognutom 
življenju" (User interfaces adaptation for multimodal interaction in ambient assisted living).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 19. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Marija Kušeka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.3. Nenad Katanić, mag. ing. – tema: "Hibridni mehanizam semantičkog uparivanja za unaprjeđenje 
automatizacije sinteze programskih prototipova". 
Prihvaća se tema: "Hibridni mehanizam semantičkog uparivanja za unaprjeđenje automatizacije sinteze 
programskih prototipova" (Hybrid semantic matchmaking mechanism for improvement of automated 
synthesis of software prototypes). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 30. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora prof. dr. sc. Krešimira Fertalja o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.4. Matko Orsag, dipl.ing. – tema: "Hibridni nelinearni sustav upravljanja bespilotnom letjelicom 
opremljenom manipulatorom s više stupnjeva slobode gibanja". 
Prihvaća se tema: "Hybrid adaptive control system with augmented user interaction for stable aerial 
manipulation" (Hibridni adaptivni sustav upravljanja s proširenim korisničkim sučeljem za stabilne 
manipulacije u letu). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Paul Oh, Drexel University, USA. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 16. srpnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću predsjednika Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora prof. dr. sc. Zdenka Kovačića o 
očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

7.2.5. Tomislav Pavlović, dipl. ing. – tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim 
fotonaponskim modulom s ciljem maksimizacije isporučene snage". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim fotonaponskim modulom s 
ciljem maksimizacije proizvedene snage" (Control of a DC-DC boost converter supplied by photovoltaic 
module for maximum power production). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: izv. prof. dr. sc. Željko Ban. 
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Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 27. rujna 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Željka Bana o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

7.2.6. Peter Škoda, dip.ing.  – tema: "Heterogeni računalni sustav s programibilnim poljem logičkih blokova 
za učenje stabla odluke". 
Prihvaća se tema: "Heterogeni računalni sustav s programirljivim poljem logičkih elemenata za učenje stabla 
odluke" (Heterogeneous computing system with field programmable gate array for decision tree learning). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentori pristupnika su: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof.dr.sc. Branka Medved Rogina, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika sa javnog razgovora održanog 20. lipnja 2013. godine i izvješća na 
Vijeću mentora izv. prof. dr. sc. Vlade Sruka o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije.   

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

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana  3.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i izboru članova Povjerenstva za ocjenu 
disertacije: 
 

7.3.1. Ivana Bosnić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstva – tema: "Context-aware recommender systems for authors of e-learning content" 
(Preporučiteljski sustavi svjesni konteksta namijenjeni autorima sadržaja u e-učenju). 
Mentor pristupnice prof. dr. sc. Mario Žagar dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Mario Kovač – predsjednik, prof. dr. sc. Danko 
Basch – član i prof. dr. sc. Željko Hocenski, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Elektrotehnički 
fakultet  – član. 
 

7.3.2. Mr. sc. Marko Horvat, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Generiranje multimedijskih pobuda temeljeno na ontološkom 
afektivnom i semantičkom označavanju".  
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Nikola Bogunović i prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Zagreb dostavili su pisanu 
suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić – član i izv. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – član. 
 

7.3.3. Mr. sc. Ante Martinić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja računarstvo – tema: "Integrirani okvir upravljanja projektima s virtualnim timovima". 
Mentor pristupnika 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, izv. prof. dr. sc. Željka 
Car – članica i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – član. 
 

7.3.4. Vlaho Petrović, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in strong winds" 
(Optimalno upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja strukturnih opterećenja pri jakim vjetrovima). 
Mentori pristupnika izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i dr. sc. Mate Jelavić, znanstveni suradnik, Končar-Institut za 
elektrotehniku Zagreb dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc.  Nedjeljko Perić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – član i dr. sc. Siniša Marijan, znanstveni suradnik, Končar-Institut za elektrotehniku 
Zagreb – član. 
 

7.3.5. Stjepan Sučić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Posrednička platforma za raspodijeljene daljinski upravljive podsustave 
napredne elektroenergetske mreže". 
Mentor pristupnika doc. dr. sc. Juraj Havelka dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Ante Marušić – predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav 
Tomiša – član i doc. dr. sc. Dubravko Franković, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član. 
 

7.3.6. Marin Šilić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
računarstvo – tema: "Reliability prediction of consumer computing applications" (Predviđanje pouzdanosti 
primjenskih programa potrošačkoga računarstva).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Siniša Srbljić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Marin Golub – član i prof. dr. sc. Goran Martinović, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 
Elektrotehnički fakultet – član. 
 

7.3.7. Klemo Vladimir, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja računarstvo – tema: "Peer tutoring in consumer computing" (Međusobno poučavanje u potrošačkom 
računarstvu).  
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Siniša Srbljić dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom 
istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Bogunović – predsjednik, izv. prof. dr. sc. 
Zoran Kalafatić – član i doc. dr. sc. Andro Milanović, AMI-Program, d.o.o. Zagreb – član. 
 

7.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane dana 3.10.2013. godine, Fakultetsko 
vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i izboru članova Povjerenstva za obranu disertacije: 
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7.4.1. Mr. sc. Edin Mujčić, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, 
znanstvenoga polja elektrotehnika – tema: "Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim 
varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje". 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranko 
Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Jadranko Matuško – predsjednik, prof. dr. sc. Ivan Petrović – član i prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član (zamjenik: izv. prof. dr. sc. Željko Ban). 
 

7.4.2. Davor Zaluški, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga 
polja elektrotehnika – tema: "Structures for guiding and radiation of electromagnetic energy based on 
resonant metamaterials" (Strukture za vođenje i zračenje elektromagnetske energije temeljene na 
rezonantnim metamaterijalima). 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Silvio Hrabar. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić 
– predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – član i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – član, 
te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Juraj Bartolić – predsjednik, prof. dr. sc. 
Zvonimir Šipuš – član i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku – član (zamjenik: prof. dr. sc. 
Davor Bonefačić). 
 

7.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit  
 

Polje: Elektrotehnika 
 

          Pristupnik/ca                           Povjerenstvo 

1. Silvije Carin, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica 
Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – mentor 
Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet 
Zagreb – članica 
 

2. Vanesa Čačković, dipl. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla –  
član 
 

3. Mr. sc. Milan Filipović, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – predsjednik 
Prof. dr. sc. Ante Marušić – mentor 
Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Zagreb  
– član  
 

4. Roko Jerčić, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Ivica Pavić – predsjednik 
Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša – mentor 
Dr. sc. Tomislav Plavšić, znanstveni suradnik,  
HEP-OPS, Zagreb – član 
 

5. Mr. sc. Saša Medaković, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Nikola Čavlina – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Davor Grgić – mentor 
Dr. sc. Dragan Kubelka, znanstveni suradnik,  
prof.v.š., Zdravstveno veleučilište Zagreb – član 
 

6. Mr. sc. Josip Nađ, dipl. ing. 
 

Prof. dr. sc. Ivan Gašparac – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić – mentor 
Doc. dr. sc. Domagoj Hruška, Ekonomski fakultet  
Zagreb – član 

Polje: Računarstvo 
 

          Pristupnik/ca                        Povjerenstvo
 

1. Vedran Albahari, dipl. ing. 
 

Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek – predsjednik 
Izv. prof. dr. sc. Željka Car – mentor 
Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla – 
član  
 

2. Aleksandar Antonić, mag. ing. 
 

Doc. dr. sc. Krešimir Pripužić – predsjednik  
Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko – mentorica 
Prof. dr. sc. Drago Žagar, ETF Osijek – član 
 

3. Filip Boltužić, mag. ing. 
 

Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić – predsjednica 
Doc. dr. sc. Jan Šnajder – mentor  
Dr. sc. Gabrijela Kišiček, znanstvena suradnica, 
Filozofski fakultet Zagreb – članica  

7.6. Imenovanje mentora 
7.6.1. Mr. sc. Dražen Ćika, dipl. ing. – imenuje se mentor doc. dr. sc. Hrvoje Džapo umjesto dosadašnjeg 
mentora prof. dr. sc. Zvonimira Šipuša zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

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

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

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

7.7.4. Zoran Fabeković, dipl. ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u II. (zimski) semestar 
ak.god. 2013./2014. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
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7.7.5. Tomo Galić, dipl. ing. – odobrava se nastavak doktorskog studija te upis u IV. (zimski) semestar 
ak.god. 2013./2013. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

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

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

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

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

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

8.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje 
 

8.1. Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom 
poslijediplomskom specijalističkom studiju “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija” 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija” održane 30. rujna 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
2. listopada 2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju  teme završnog specijalističkog 
rada na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju “Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija” za sljedećeg studenta: 
 

8.1.1. IGOR CERINSKI, dipl.  iur.  
Prihvaća se tema: "JAVNA NABAVA I TRŽIŠNO NATJECANJE U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA" ("PUBLIC PROCUREMENT AND COMPETITION ON THE ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS MARKET") 
Mentorica: doc. dr. sc. Jasminka Pecotić-Kaufman - Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 

8.2. Pokretanje postupka obrane završnog specijalističkog rada na sveučilišnom interdisciplinarnom 
poslijediplomskom specijalističkom studiju “Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija” 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Reguliranje tržišta elektroničkih 
komunikacija” održane 30. rujna 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 
2. listopada 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 sljedećeg studenta: 
 

8.2.1.  HRVOJE PERICA, dipl. iur. 
Tema: "ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU"  
Imenuje se povjerenstvo za obranu specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić - 
predsjednik, prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – mentor i izv. prof.dr.sc. 
Marko Baretić - Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec. 
 

8.3. 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 2. 
listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. listopada 2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju 
mentora na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Informacijska sigurnost“ za sljedeće studente: 
 

8.3.1. OSKAR KRIŽANEC, dipl. ing.  
Prihvaća se tema: "RAČUNALNA FORENZIKA SIGURNOSNOG INCIDENTA U KORPORATIVNOM 
OKRUŽENJU"  (DIGITAL FORENSICS OF SECURITY INCIDENT IN A CORPORATE  ENVIRONMENT) 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marijan Đurek. 
 

8.3.2. IVAN SEDINIĆ, dipl. oec.  
Prihvaća se tema: "UČINKOVITO OSTVARENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOSNIM RIZICIMA"  
(EFFICIENT IMPLEMENTATION OF SECURITY RISK MANAGEMENT SYSTEM) 
Mentor: prof. dr. sc. Nikola Hadjina. 
 

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

 

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

8.4.1.  GORDAN DAUT-KAISER, dipl. ing. mat.  
Tema:  "IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU ZA 
RAČUNARSTVO U OBLAKU"  (IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM SECURITY 
MANAGEMENT IN CLOUD COMPUTING) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec – 
predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Hadjina – Zagreb – mentor i prof. dr. sc. Krešimir Fertalj.  
 

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

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

8.5.1. TRPIMIR KOZARČANIN, dipl. ing. – odobrava se brisanje kolegija “Sigurnost        programske podrške 
i baza podataka”. 
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8.6.  Pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada na poslijediplomskom  specijalističkom 
studiju „Transformatori “ 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Transformatori” održane 1. 
listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. listopada 2013. 
godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka ocjene završnog specijalističkog rada na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju „Transformatori “ za sljedeću studenticu: 
 

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

8.7.  Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora na poslijediplomskom 
specijalističkom studiju "Željeznički elektrotehnički sustavi" 

 

Na temelju sjednice Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi" 
održane 1. listopada 2013. godine i prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 2. listopada 
2013. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i 
imenovanju mentora na poslijediplomskom specijalističkom studiju "Željeznički elektrotehnički sustavi" za 
sljedećeg studenta: 
 

8.7.1. DARKO FRANCUZ, dipl.ing.  
Prihvaća se tema: "OSIGURANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA AUTOMATSKIM PRUŽNIM BLOKOM" 
("ASSURANCE OF RAILWAY TRAFFIC BY AUTOMATIC TRACK  BLOCK")  
Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Toš – Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. 

 

                                                                                         Dekan 

                                       Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić  
 
 
 
 


