
Zagreb, 20.12.2017. 
 

 
 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ 
Kačićeva 28 

10 000 Zagreb 
 

 

 
Na osnovi čl. 16-18 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te čl. 3-7 i 13-15 Pravilnika o 
izboru u članstvo Akademije te sukladno odluci s 3. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 

18. prosinca 2017., Akademija raspisuje 

 

INTERNI POZIV 
za  

unaprjeđenje suradnika Akademije u članove Akademije 
 
 

Interni poziv traje od  
(uključivo) srijede, 20. prosinca 2017. do (uključivo) utorka, 20.  veljače 2018. 

 
 
Članovi Akademije biraju se (unaprjeđuju) internim izborima na razini odjela (na Predsjedništvu). 
 
 
I. Unaprjeđenje suradnika Akademije u članove Akademije 

 

Za člana Akademije može biti predložen ugledni  hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje 

znanstvenog savjetnika ili  redovitog sveučilišnog profesora u području tehničkih znanosti. 
Iznimno se uz  posebno obrazloženje predlagatelja može kandidirati i osoba iz 
drugih  znanstvenih područja ako je svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku inženjerskih 
disciplina. Za člana Akademije može se predložiti samo suradnik  Akademije, a njegovo 
unaprjeđenje potvrđuje Predsjedništvo Akademije na  prijedlog Odjela. 

Prijedlog za unaprjeđenje suradnika Akademije u člana Akademije kandidati dostavljaju u 
pisanoj verziji s privicima br. 2, 3, 4 i 5 (navedeni u nastavku) i u elektroničkoj verziji Akademiji, a 



u elektroničkoj verziji tajniku Odjela u koji kandidat po svojoj djelatnosti pripada. Tajnik Odjela 

će o tome odmah obavijestiti  dopredsjednika Akademije zaduženog za suradnju s Odjelima. 
Tajnik Odjela priprema privitke pod br. 1, 3 i 4 (u nastavku). Prijedlog s kompletnom 
dokumentacijom kandidata, koji se dostavlja Akademiji, mora sadržavati: 

1. zaključak tijela (Odjela), koji predlaže unaprjeđenje suradnika Akademije u člana 
Akademije; 

2. životopis suradnika Akademije; 
3. popis objavljenih radova i drugih djelatnosti suradnika Akademije izrađen prema Uputi 

koja  je sastavni dio Pravilnika (Prilog 1. i Prilog 2); 
4. pregled dosadašnje aktivnosti suradnika Akademije i mišljenje Odjela; 
5. pisanu izjavu suradnika Akademije da prihvaća: unaprjeđenje u člana Akademije, Statut 

Akademije, Etički  kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo HATZ-a. 

 

Odjel Broj slobodnih mjesta za 
članove u 2017. – stanje na 

dan 18.12.2017. 

Broj mjesta suradnika 
predloženih za unaprjeđenje 

u članove u 2017. 

1. Odjel arhitekture i 
urbanizma 

0 0 

2. Odjel bioprocesnog 
inženjerstva 

4 3 

3. Odjel elektrotehnike i 
elektronike 

10 2 

4. Odjel energijskih sustava 0 0 

5. Odjel građevinarstva i 
geodezije 

4 1 

6. Odjel grafičkog 
inženjerstva 

1 1 

7. Odjel informacijskih 
sustava 

2 2 

8. Odjel kemijskog 
inženjerstva 

1 1 

9. Odjel komunikacijskih 
sustava 

1 0 



10. Odjel prometa 1 1 

11. Odjel rudarstva i 
metalurgije 

4  3 

12. Odjel strojarstva i 
brodogradnje 

1 0 

13. Odjel sustava i 
kibernetike 

1 1 

14. Odjel tekstilne 
tehnologije 

1 1 

 

Rok za dostavu prijedloga odjela za unaprjeđenje suradnika u članove Akademije je najkasnije 
do (uključivo) 20. veljače 2018. 

Detaljne informacije, Statut, Pravilnik i obrasci dostupni su na poveznicama:  

http://www.hatz.hr/hr/statut/ 

http://www.hatz.hr/hr/pravilnik-o-izboru-u-clanstvo/  

 
Prijedlozi se podnose Akademiji preporučenom poštom na adresu: 

 
AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ 

Kačićeva 28, p.p. 59, 10001 Zagreb 
„Za Interni poziv za unaprjeđenje suradnika Akademije u članove Akademije“, 

 
kao i obvezno na elektroničku adresu HATZ-a: 

hatz@hatz.hr  
  
 

Nepotpune prijave isključit će se iz Internog poziva. 
 

Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 

Predsjednik: 

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec 

http://www.hatz.hr/hr/statut/
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