
 
 

 
Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

održane 30. rujna 2014. godine 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/14-02/29, Ur.broj: 251-67/100-14/16 od 
24. rujna 2014.  
 
1.  Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju FER-a za ak. god. 2013./2014. 
 

Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić podnio je Fakultetskom vijeću Godišnje izvješće o radu i poslovanju FER-a za 
ak. god. 2013./2014.     

Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike 
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014.  
 

2.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

2.1. Izbor suradnika na projektu – poslijedoktoranda prema raspisanim natječajima 
 

I. Izbori na FER-u                            
 

Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 29.9.2014. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluke za izbor suradnika na projektu – poslijedoktoranda na projektima prema 
raspisanim natječajima za pristupnike:  
 

2.1.1. Dr. sc. Mario BUKAL – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Darko 
Žubrinić,  izv. prof. dr. sc. Mato Baotić i doc. dr. sc. Igor Velčić, Fakultetsko vijeće dr. sc. Marija Bukala izabire za 
suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena 
matematika i matematičko modeliranje u Zavodu za primijenjenu matematiku, radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Mathematical Analysis of Multiphysics Problems Involving Thin 
and Composite Structures and Fluids“ (MAMPITCoStrFI).  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme od 01.10.2014. do 30.06.2015. godine.  
 

2.1.2. Dr. sc. Domagoj TOLIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prof. dr. sc. Siniša Šegvić, Fakultetsko vijeće dr. sc. Domagoja 
Tolića izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana automatizacija i robotika u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo, radi obavljanja istraživačkih 
poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Autisim Diagnostic Observation with Robot Evaluator 
(ADORE).  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme od 01.10.2014. do 16.09.2015. godine.  
 

2.1.3. Dr. sc. Tomislav PETKOVIĆ – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. 
Tomislav Pribanić, prof. dr. sc. Mario Cifrek i prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Tomislava Petkovića izabire za suradnika na projektu – poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, grana elektronika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, radi obavljanja 
istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost „A low – cost automated system to measure the 
three – dimensional shape of trunk surface“.  
Sredstva za plaću i ostala materijalna prava teretit će projekt.  
Ugovor o radu sklopiti će se na određeno vrijeme od 01.12.2014. do 02.11.2017. godine. 
 
 
 
  
                     Dekan 
          

                Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
 
 
 
 


