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Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva  
Sveučilišta u Zagrebu održane dana 10. srpnja 2013. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/14 od 5. 
srpnja 2013. 

 

1.  Izbor članova i zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu i izbor zamjenika u Vijeće tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu 

 

Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić obavijestio je Fakultetsko vijeće da članovima u Senatu i Vijeću tehničkog 
područja Sveučilišta u Zagrebu ističe mandat 30.9.2013. godine, te je sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu 
o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća područja od 11. lipnja 2013. godine, potrebno izabrati nove 
članove.  
 

Prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu FER ima pravo na izbor 2 člana u Senat te 7 članova u Vijeće tehničkog 
područja, a s obzirom da su član Senata i zamjenik člana Senata po funkciji članovi Vijeća područja u Senat trebamo 
izabrati 2 člana + 2 zamjenika + 4 njihova zamjenika za Vijeće područja, a u Vijeće područja 3 člana i 3 zamjenika. 

 

Zatim je dekan obavijestio Vijeće o listi kandidata za izbor članova Senata Sveučilišta u Zagrebu i članova Vijeća 
tehničkog područja koju je utvrdio Dekanski kolegij na izvanrednoj sjednici održanoj 3. srpnja 2013.:  

 
 

Za Senat Sveučilišta u Zagrebu i Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, kandidati su: 
 

 1. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, član u Senatu Prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik u Senatu 
(Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik        (Prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik 

za Vijeće tehničkog područja)             za Vijeće tehničkog područja) 
 

    2. Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, član u Senatu  Prof. dr. sc. Mislav Grgić, zamjenik u Senatu 
        (Prof. dr. sc. Vedran Bilas, zamjenik   (Prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik 

za Vijeće tehničkog područja)        za Vijeće tehničkog područja) 
 

Za Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, kandidati su: 
 1. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, član    Prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenik 

2. Prof. dr. sc. Mario Kovač, član   Prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik 
3. Prof. dr. sc. Željka Mihajlović, član   Prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik 

 

Fakultetsko vijeće potvrdilo je navedenu listu kandidata. 
 

Rezultate glasovanja utvrdit će Izborno povjerenstvo (imenovano na Dekanskom kolegiju 3. srpnja 2013.) u sastavu: 
prof. dr. sc. Borivoj Modlic, predsjednik, prof. dr. sc. Marin Golub, član i prof. dr. sc. Ivan Petrović, član. 
 

Dekan je zamolio predsjednika Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Borivoja Modlica da iznese upute o načinu 
glasovanja. 
 

Predsjednik Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Borivoj Modlic obavijestio je Vijeće da u biračkom popisu ima 166 
zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja, koji imaju pravo glasovanja za izbor članova i zamjenika 
članova u Senat i Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno Statutu FER-a za izbor je potrebna 
većina glasova nazočnih članova Fakultetskog vijeća izabranih u znanstveno nastavna zvanja. 
Glasovanje se obavlja tajno putem glasačkih listića. Na listićima pišu upute na koji način se obavlja glasovanje. 
Pozivaju se članovi Fakultetskog vijeća izabrani u znanstveno-nastavna zvanja da pristupe glasovanju i preuzmu 
glasačke listiće. 
Pristupilo se tajnom glasovanju. 
 

Nakon glasovanja Izborno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. 
Ivan Petrović utvrdili su rezultate glasovanja za kandidate u Senat i Vijeće tehničkog područja, kako sljedi: 
 

I. Izbor članova i zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu i izbor zamjenika u Vijeće tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu 

U popisu birača upisano je 166 članova Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnim zvanjima, a od toga je glasovalo 
133 birača. 

 

- ZA izbor člana i zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu i izbor zamjenika u Vijeće tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu 

 

1.  Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, član u Senatu Prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik u Senatu 
  (Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik  (Prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik 

za Vijeće tehničkog područja)                                za Vijeće tehničkog područja) 
glasovalo je 110 birača. 
Broj nevažećih glasačkih listića je 23. 
 

- ZA izbor člana i zamjenika u Senat Sveučilišta u Zagrebu i izbor zamjenika u Vijeće tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu 

 

2.  Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, član u Senatu   Prof. dr. sc. Mislav Grgić, zamjenik u Senatu 
          (Prof. dr. sc. Vedran Bilas, zamjenik  (Prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik 

 za Vijeće tehničkog područja)          za Vijeće tehničkog područja) 
glasovalo je 110 birača. 
Broj nevažećih glasačkih listića je 23. 
 

II. Izbor članova i zamjenika u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 
U popisu birača upisano je 166 članova Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnim zvanjima, a od toga je 
glasovalo 133 birača. 

 

-   ZA izbor člana i zamjenika u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 
 

 1. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, član  Prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenik 
glasovalo je 115 birača. 
Broj nevažećih glasačkih listića je 18. 
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-   ZA izbor člana i zamjenika u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 
 

2. Prof. dr. sc. Mario Kovač, član  Prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik 
glasovalo je 109 birača. 
Broj nevažećih glasačkih listića je 24. 
 

-   ZA izbor člana i zamjenika u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 
 

3. Prof. dr. sc. Željka Mihajlović, član   Prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik 
glasovalo je 114 birača. 
Broj nevažećih glasačkih listića je 19. 
 

Na temelju rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo konstatira da su svi predloženi kandidati dobili većinu 
glasova nazočnih zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja članova Fakultetskog vijeća za izbor u 
Senat i Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Na temelju rezultata glasovanja zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja, Fakultetsko vijeće je 
donijelo 

O d l u k u 
 

I. Za članove i zamjenike u Senat Sveučilišta u Zagrebu i zamjenike u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u   
Zagrebu izabrani su:  

 

1. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, član u Senatu  Prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik u Senatu 
    (Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik                 (Prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik  

                                            za Vijeće tehničkog područja)          za Vijeće tehničkog područja) 
 

2. Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, član u Senatu         Prof. dr. sc. Mislav Grgić, zamjenik u Senatu 
    (Prof. dr. sc. Vedran Bilas, zamjenik                        (Prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik   

                                            za Vijeće tehničkog područja)          za Vijeće tehničkog područja) 
 

II. Za članove i zamjenike u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabrani su: 
 

1. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, član     Prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenik 
 

2. Prof. dr. sc. Mario Kovač, član    Prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik 
 

3. Prof. dr. sc. Željka Mihajlović, član   Prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik 
 

Mandat članova Senata i Vijeća područja traje 4 godine, počev od 1. listopada 2013. godine. 
 

Nakon obavljenog glasovanja dekan je ujedno obavijestio Fakultetsko vijeće da je prema Odluci Senata Sveučilišta u 
Zagrebu o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća područja ovlašten za organizaciju postupka 
predlaganja kandidata u Vijeće prirodoslovnog područja i to 2 člana  iz tehničkog područja zaposlenika koji su u 
znanstveno–nastavnim zvanjima iz prirodoslovnog područja. 
 

Dekanski kolegij je na temelju prijedloga Zavoda za primijenjenu matematiku i Zavoda za primijenjenu fiziku FER-a 
utvrdio listu kandidata u Vijeće prirodoslovnog područja, kako sljedi: 

 

1. Prof.  dr. sc. Neven Elezović, član   Prof. dr. sc. Dubravko Horvat, zamjenik 
 

Fakultetsko vijeće je prihvatilo navedenu listu kandidata u Vijeće prirodoslovnog područja. 
 
 
 

 
                            Dekan 
                            Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 
 
 
 
 
 
 
 
 


