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Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 21. srpnja 2015. godine. 

 
Sjednica je održana na temelju poziva dekana Fakulteta elektroničkim putem.  
 

DNEVNI RED: 
 

1.  Prijedlog Povjerenstva za izradu prijedloga novih studijskih programa, kojim se definira struktura 1. 
godine preddiplomskog studija novog studijskog programa (FER3) 

 

� Na temelju prijedloga Povjerenstva za izradu prijedloga novih studijskih programa i rezultata 
elektroničkog glasovanja, Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo 

 

odluku 
 

1.1. Prihvaća se model zajedničke 1. godine preddiplomskog studija za studij Elektrotehnike i studij 
Računarstva novog studijskog programa (FER3), kako slijedi: 

 
1.2. Moguće su naknadne manje promjene ili korekcije. 

 

2.  Prijedlog Odluke o postupku produljenja ugovora o radu sukladno članku 87. stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i Odluci i Rješenju Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. 
srpnja 2014. godine, za radnike nakon navršenih 65 godina života 
 

� Na temelju rezultata elektroničkog glasovanja, Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo 
 

Odluku 
 

o postupku produljenja ugovora o radu sukladno članku 87. stavak 6. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci 
i Rješenju Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine, za radnike nakon 
navršenih 65 godina života 

 

1. Produljenje radnoga odnosa za radnike nakon navršenih 65 godina života (dalje u tekstu: "produljenje 
radnoga odnosa") na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (dalje u tekstu: 
“Fakultet”) moguće je pokrenuti samo za one radnike Fakulteta koji su izabrani u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i koji su navršili ili će u tekućoj akademskoj godini navršiti 65 
godina života (dalje u tekstu: "kandidat"). 

2. Produljenje radnoga odnosa na Fakultetu moguće je samo za jednu akademsku godinu, uz mogućnost 
novoga produljenja radnoga odnosa u sljedećim akademskim godinama, ali ne dulje od one akademske 
godine u kojoj kandidat navršava 70 godina života. 

3. Postupak produljenja radnoga odnosa pokreće Kadrovska služba Fakulteta, najkasnije do 15. ožujka, 
slanjem okružnice onim zavodima Fakulteta u kojima kandidati navršavaju 65 ili više godina života. 
Okružnicu potpisuje dekan. 

4. Na sjednici zavodskoga kolegija tajnim glasovanjem odlučuje se o potrebi za nastavkom rada onih 
kandidata koji su suglasni s produljenjem radnoga odnosa. Odluka se donosi većinom glasova svih 
članova zavodskoga kolegija. Kod donošenja odluke posebno se treba uzeti u obzir nastavna i istraživačka 
aktivnost kandidata te potreba za njegovim angažmanom na postojećim predmetima i projektima koji se 
odvijaju u zavodu. 

5. Ako se odlukom zavodskoga kolegija predlaže produljenje radnoga odnosa, odluka se dostavlja 
Kadrovskoj službi najkasnije do prvoga radnog dana u travnju, a obrađuje se na sjednici Odbora za izbore 
u zvanja i sjednici Dekanskoga kolegija u travnju. 

6. Sve odluke zavodskih kolegija, kojima se predlažu produljenja radnih odnosa, a koje su pravovaljane, 
uvrštavaju se u zasebnu točku dnevnoga reda na sjednicu Fakultetskoga vijeća u travnju. 

7. Na sjednici Fakultetskoga vijeća javnim glasovanjem odlučuje se o potrebi za nastavkom rada kandidata. 
O svakom kandidatu glasuje se zasebno. Odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova 
Fakultetskoga vijeća. Kod donošenja odluke posebno se treba uzeti u obzir znanstveni doprinos kandidata, 
njegova uspješnost u obrazovnome procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika, inovacijska i 
stručna djelatnost kandidata, doprinos kandidata suradnji Fakulteta s gospodarstvom te opći doprinos 
kandidata cjelokupnome razvoju Fakulteta. 

8. Pozitivne odluke Fakultetskoga vijeća prosljeđuju se na potvrdu vijeću područja pri Sveučilištu u Zagrebu, 
a nakon dobivanja potvrde, pristupa se sklapanju ugovora o radu s kandidatom te se na kandidata 
primjenjuje odredba iz članka 50. Statuta Fakulteta. 

9. Osobe koje su u trenutku početka primjene ove odluke navršile 65 godina života i koje imaju već produžene 
ugovore o radu na radnome mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, imaju pravo ostati na tim radnim 
mjestima do isteka roka iz ugovora o radu. 

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 1. listopada 2015. godine. 
 

3.  Prijedlog raspisa natječaja za radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za izbore u zvanja od 15. srpnja 2015. godine i rezultata elektroničkog 
glasovanja, Fakultetsko vijeće je uz jedan glas protiv, većinom glasova donijelo odluku o raspisu 
natječaja za sljedeća radna mjesta i imenovanju stručnih  povjerenstva:  

 

Predmeti prvog semestra ECTS  Predmeti drugog semestra ECTS 

Matematička analiza 1 8  Matematička analiza 2 7 

Linearna algebra 5  Fizika 6 

Uvod u programiranje 7  Objektno orijentirano programiranje 8 

Digitalna logika 6  Osnove elektrotehnike 7 

Transverzalni predmet    Transverzalni predmet   

Ukupno 26  Ukupno 28 
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3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
radno mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj.  
Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Tomislav Bašić 
- Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu.  
Radno mjesto odobreno u svrhu zapošljavanja znanstvenika – povratnika.)  
 

3.2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj.  
Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović, izv. prof. dr. sc. Mile Šikić i izv. prof. dr. sc. Tomislav 
Rolich - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet.  
(Radno mjesto za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.) 
 

3.3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na suradničko 
radno mjesto asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.    
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Vedran Podobnik, doc. dr. sc. Jan Šnajder i doc. dr. sc. Ivica Botički.   
(Radno mjesto za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.) 
  
 
 

Dekan            
Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r. 

 


