
 

Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
 održane 12. rujna 2014. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva dekana Fakulteta elektroničkim putem.  
 
1.  Raspis natječaja za suradnike na projektima – poslijedoktorande i imenovanje stručnih povjerenstava 
 

Na temelju Zahtjeva Voditelja projekata Hrvatske zaklade za znanost, Suglasnosti Predstojnika Zavoda, prijedloga 
Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 9. rujna 2014. godine, Dekanskog kolegija od 10. rujna 2014. i rezultata 
elektroničkog glasovanja, Fakultetsko vijeće je većinom glasova donijelo   

 

odluku 
 

1.1. Prihvaća se raspis natječaja za suradnike na projektima – poslijedoktorande i imenovanje stručnih povjerenstava, 
kako sljedi: 
 

1.1.1. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 03.11.2014. do 
02.11.2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „A low – cost 
automated system to measure the three – dimensional shape of trunk surface“. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 

1.1.2. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1izvršitelj na određeno vrijeme od 01.10.2014. do 30.09.2018. 
godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Flexible energy nodes in low 
carbon smart grid“ (FENISG). 
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić i doc. dr. sc. Juraj Havelka. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 

1.1.3. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana umjetna 
inteligencija u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
od 01.10.2014. do 30.09.2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova za rad na projektu Hrvatske zaklade za 
znanost MULTICLOD. 
Stručno povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić i izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 

1.1.4. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektronika u Zavodu za elektroakustiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 01.12.2014. do 31.08.2017. godine radi 
obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Ultrazvučni sustav za određivanje parametara 
kompleksnih materijala u nelinearnim uvjetima rada“. 
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Antonio Petošić, izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek i prof. dr. sc. Borivoj Modlic. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 

1.1.5. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
automatizacija i robotika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 
01.10.2014. do 31.08.2018. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost 
ADORE. 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Siniša Šegvić. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 

1.1.6. Suradnika na projektu - poslijedoktoranda za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena 
matematika i matematičko modeliranje u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 
01.10.2014. do 31.08.2017. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost 
„Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin and Composite Structures and Fluids“ 
(MAMPITCoStrFI). 
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Žubrinić, izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i doc. dr. sc. Igor Velčić. 
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava terete projekt. 
 
 
 
           Dekan 
 

          Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


