
 
 
 
 

15. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI  I   6. ZNANSTVENI SKUP 
međunarodni stručni i znanstveni skup – 
 HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU 

7. do 9. svibnja 2015., Hotelu Zora, Primošten 

Predstavljamo vam naše plenarne predavače 
 

Dr.sc. Marko Katić, diplomirao i doktorirao na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje u Zagrebu,gdje predaje na više kolegija povezanih s tematikom 
mjeriteljstva i kvalitete. Glavninu znanstveno-istraživačkog rada provodi u 
okviru Nacionalnog laboratorija za duljinu, prije svega na području 
interferencijskog mjerenja duljine i pomaka te trodimenzionalnog mjerenja. U 
svom stručnom radu aktivno sudjeluje u pružanju potpore tvrtkama u 
rješavanju specifičnih problema vezanih za kontrolu kvalitete, te razvoj i 

implementaciju mjernih sustava u proizvodne pogone.   
 

Prof.dr.sc. Damir Markučič diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Posvećen je istraživanjima u području metoda i 
tehnika nerazornih ispitivanja s posebnim naglaskom na aspektu pouzdanosti primjene 
nerazornih ispitivanja te karakterizacije materijala. Uvodeći u primjenu suvremene 
metode i tehnike nerazornih ispitivanja njeguje široku suradnju i s drugim tehničkim i 
netehničkim područjima poput: kemijskog inženjerstva, prehrambenih tehnologija, 
restauratorstva te analize i ispitivanja umjetničkih i arheoloških artefakata. U širem 
kontekstu područje od interesa su mu sustavi upravljanja kvalitetom, kako u visokom 
obrazovanju tako i u ispitnim laboratorijima te inspekcijskim i certifikacijskim tijelima. 

 
Dr.sc. Tomislav Staroveški diplomirao je i doktorirao na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) s temom diplomskog rada „Strojni vid u 
vođenju industrijskog robota“ i temom doktorskog rada „Modeliranje trošenja 
medicinskog svrdla“. Zaposlen je pri Zavodu za Tehnologiju FSB-a, gdje aktivno 
sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija, te na znanstvenim i tehnologijskim 
projektima. Bavi se istraživanjima na području proizvodnog i medicinskog 
inženjerstva, a do sada je kao autor ili koautor objavio 19 znanstvenih i stručnih 
radova.  

 

Mr.sc. Željko Goja diplomirao je i magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 
u Zagrebu, u kojem je bio i zaposlen do 1989. g. kada započinje karijeru u gospodarstvu 
u tadašnjoj tvrtki SAS Zadar gdje napreduje do pozicije rukovoditelja razvoja i 
konstrukcije. 1997. g. osniva tvrtku HSTEC d.d. čiji je direktor. Kao direktor tvrtke 
HSTEC d.d. aktivno sudjeluje u transferu znanja između akademije i gospodarstva kroz 
brojne domaće i međunarodne projekte.  
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Projekt IKARUS – Optički i rendgenski vizijski sustavi 
 
O čemu će govoriti 
 
Troškovi osiguranja kvalitete u hrvatskim su tvrtkama razmjerno visoki u usporedbi s 
inozemnom konkurencijom, a u odnosu na druge parametre proizvodnje najbrže ih se može 
smanjiti. Fakultet strojarstva i brodogradnje je ključan sudionik na ovom području, i vrlo je 
dobro upućen u probleme i specifičnosti hrvatske industrije. Stoga je i predložen projekt 
osmišljen s ciljem da simultano podiže razinu sposobnosti i akademskih i poduzetničkih 
kapaciteta, na način da se moderne mjerne metode zasnovane na optičkim i radiografskim 
metodama učine dostupnim svim segmentima kontrole u proizvodnji. 
 
Projekt IKARUS (Izgradnja kapaciteta za razvoj i umjeravanje optičkih i rendgenskih vizijskih 
sustava) pokrenut je u prosincu 2014. g. od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao 
prijavitelja i tvrtke HSTEC d.d. kao partnera. Osnovni je cilj projekta unaprjeđenje trenutnih 
mogućnosti beskontaktnihdimenzionalnih mjerenja u serijskoj proizvodnji u hrvatskim tvrtkama, 
kroz mogućnosti umjeravanja rendgenskih i optičkih vizijskih sustava u Nacionalnom 
laboratoriju za duljinu FSB-a, te istraživanje mogućnosti primjene i razvoja takvih sustava u 
serijskoj proizvodnji. U okviru plenarnog izlaganja predavači će pojasniti motivaciju za 
pokretanje projekta, opisati istraživanja koja se planiraju provesti, te objasniti važnost očekivanih 
rezultata iz perspektive gospodarstva i znanosti. 
 
 


