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POZIV NA RAZGOVOR 

 

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (u daljnjem 

tekstu: Vijeće) na sjednici održanoj 20. listopada 2020. donijelo je Odluku o pokretanju postupka izbor 

tri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno 

inženjerstvo i automatiku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

Javni Natječaj objavljen je u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“,  internetskoj stranici Fakulteta 

i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 30. listopada 2020. godine.  

Rok za prijavu na Natječaj je osam dana (8) dana od dana objave natječaja odnosno zaključno s prijavom 

od 07. studenog 2020. godine. 

 

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim traženim dokazima o 

ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provesti razgovor, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora bit će 

obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.ferit.unios.hr.  

 

Povjerenstvo za davanje mišljenja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje 

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za 

računalno inženjerstvo i automatiku razmotrilo je pristiglu prijavu na natječaj, te je utvrdilo 

pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja. 

 

U otvorenom roku na Natječaj se prijavilo tri kandidata prema Pregledu kandidata Natječaja za izbor tri 

suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno 

inženjerstvo i automatiku prikazanom u tablici 1. 

 

Pregled kandidata Natječaja izbor tri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje 

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili 

znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku 

 

Tablica 1. 

Redni 

broj 
Ime i prezime kandidata 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Filip Halak, mag. ing. el.   05. studenog 2020. 

2. Eugen Šimara, mag. ing. el.   05. studenog 2020. 

3. Jurica Nikšić, mag. ing. el.   06. studenog 2020. 

 UKUPNO 3 KANDIDATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferit.unios.hr/


Stručno povjerenstvo je za kandidata Natječaja utvrdilo da su dostavio pravovaljanu natječajnu 

dokumentaciju prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno zvanje i prema uvjetima 

Natječaja. 

 

Povjerenstvo upućuje kandidatima Filipu Halaku, mag. ing. el., Eugenu Šimari, mag. ing. el. i Jurici 

Nikšić, mag. ing. el. 

 

POZIV 

na razgovor (intervju), 

12. studenog 2020. godine s početkom u 14,30 sati 

na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

prostoriji T0-31, Kneza Trpimirab, Osijek 

 

Na razgovoru s Povjerenstvom, Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanje kandidata, 

interese, motivaciju za rad, kao i druge činjenice vezane uz poslove samog radnog mjesta za koji je 

raspisan natječaj.  

 

Razgovor (intervju) pred Povjerenstvom se sastoji od sljedećeg: 

• Motivacija kandidata na razgovoru - kandidat se ocjenjuje bodovima od 0 do maksimalno 

10 bodova  

 

• Opće informacije u području polja digitalne elektronike, dizajn računalnih sustava, 

temeljne tehničke znanosti, grane Automatsko upravljanje kandidat se ocjenjuje bodovima 

od 0 do maksimalno 20 bodova 

 

• Provjera znanja iz poznavanja gradiva predmeta Digitalne elektronike, Dizajna 

računalnih sustava te Osnove automatskog upravljanja - kandidat se ocjenjuje bodovima od 

0 do maksimalno 20 bodova i 

 

• Stručna i znanstvena postignuća tijekom studija i sklonost k znanstvenom istraživanju u 

području Tehničkih znanosti (opis područja svog znanstvenog interesa) - kandidat se 

ocjenjuje bodovima od 0 do maksimalno 10 bodova  

 

Maksimalno se može postići 60 bodova. 

 

Kandidati su dužni pridržavati se termina utvrđenog na razgovor (intervju).  

 

Kandidati su dužni radi provjere identiteta donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću 

identifikacijsku ispravu s fotografijom.  

 

Kandidat ako ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj, ukoliko kandidat 

pristupi razgovoru (intervjuu) i nema identifikacijsku ispravu isključuje se iz razgovora (intervjua) i više 

se ne smatra kandidatom u postupku. 

 

Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatu će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti 

tjelesna temperatura. Također, kandidat je obvezan imati zaštitu masku. 

 

Konačnu Odluku o izboru jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno 

inženjerstvo i automatiku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u 

donosi Vijeće. 

Predsjednik Stručnog povjerenstva  za davanje mišljenja za izbor jednog suradnika/suradnice u 

naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku 

 

       Doc. dr. sc. Tomislav Matić 

 


