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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/10  
URBROJ: 2170-57-01-17-52 
Rijeka, 24. studenog 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 2. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane 
24. studenog 2017., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                  
 

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
3. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
4. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Prof. dr. sc. Sanjin Braut    
6. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
7. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
8. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
10. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
11. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
12. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
13. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
14. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
15. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
16. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
17. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
18. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
19. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
20. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
21. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
22. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
23. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
24. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
25. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
26. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
27. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
28. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
29. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
30. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
31. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
32. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
33. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
34. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
35. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
36. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
37. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
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38. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
39. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
40. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
41. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
42. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
43. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
44. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
45. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
46. Doc. dr. sc. Damir Kolić 
47. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
48. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
49. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
50. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
51. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
52. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
53. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
54. Doc. dr. sc. Anton Turk 
55. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
56. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
57. Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. 
58. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
59. Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač 
60. Lenka Štajduhar, oec. 
61. Luka Batistić 
62. Sandra Kvaternik 
63. Lovro Štic  
64. Denis Mijolović  
65. Ivana Gašpert 
66. Šimun Rogoznica  
67. Ivana Žužić 

               
NISU PRISUTNI:                 

1. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
2. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
3. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 

              Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
4. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
5. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
6. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
7. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
8. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
9. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
10. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
11. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
13. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
14. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
15. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
16. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
17. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
18. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
19. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
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20. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
21. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
22. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
23. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
24. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
25. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
26. Doc. dr. sc. Samir Žic 
27. Damjan Banić 
28. Diego Sušanj 
29. Natalija Vitali 
30. Grigor Dumbović 
31. Ivan Golik 
32. Matea Ignatoski  
33. Marko Mesarić 
34. Endi Miletić 
35. Marin Smilović 
36. Nika Žafran 

              Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija     
           elektrotehnike     
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 17. studenog 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. dr. sc. Ivan Volarić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
3.1.2. Vedran Jurdana, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.3. Nikola Lopac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.4. Lovro Liverić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.5. Alen Jakoplić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 

    3.2. Raspisivanje natječaja.                   
    3.3. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2016./17.* 
    3.4. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2016./17.* 
    3.5. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2016./17.* 
    3.6. Imenovanje mentora asistentu. 
    3.7. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 17. studenog 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Viktora Sučića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Marina Brčića.* 
            4.2.2. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic.* 
            4.2.3. dr. sc. Milana Ikonića.* 
            4.2.4. dr. sc. Zorana Jurkovića.* 
            4.2.5. dr. sc. Miroslava Vrankića.* 
    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.3.1. Andreja Borića, mag. ing. mech.* 
            4.3.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.* 
            4.3.3. Lovra Štica, mag. ing. mech.* 
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    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice: 
           4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing.* 
           4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.5. Razno. 

5. Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu   
    znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.*  

6. Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus dr. sc. Božidaru  
    Križanu redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.* 

7. Razno.   
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2017.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskog vijeća, u ak. god. 
2017./18., održane 27. listopada 2017.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2017. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 17. studenog 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice u 
ak. god. 2017./18., održane 17. studenog 2017. Zbog službenog odsustva prodekanice za nastavu prof. 
dr. sc. Anice Trp, prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. dr. sc. Ivan Volarić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić, izv. prof. dr. 
sc. Neven Bulić i prof. dr. sc. Saša Vlahinić te se izabire dr. sc. Ivana Volarića, mag. ing. elektrotehnike 
u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, 
znanstvenu granu Elektronika.  
 
 



 

 5 

3.1.2. Vedran Jurdana, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić, izv. prof. dr. 
sc. Neven Bulić i prof. dr. sc. Saša Vlahinić te se izabire Vedrana Jurdanu, mag. ing. elektrotehnike u 
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu 
granu Elektronika.  
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Viktora Sučića. 
 
3.1.3. Nikola Lopac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr. 
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Nikolu Lopca, mag. ing. 
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika. 
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića. 
 
3.1.4. Lovro Liverić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dario Iljkić, doc. dr. sc. 
Sunčana Smokvina Hanza i prof. dr. sc. Goran Cukor te se izabire Lovru Liverića, mag. ing. strojarstva 
u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu 
Proizvodno strojarstvo. 
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Darija Iljkića. 
 
3.1.5. Alen Jakoplić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, prof. dr. 
sc. Livio Šušnjić i izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Alena Jakoplića, mag. ing. 
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika. 
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja.    
 
Prodekan je izložio prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na 
Zavodu za elektroenergetiku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
3. Prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, Zagreb) 

 
O D L U K U  2 

Raspisat će se natječaj za izbor dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
3. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 

 
O D L U K U  3 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i 
robotika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić 
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) 

               
3.3. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2016./17. 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća o radu viših asistenata i 
poslijedoktoranada u ak. god. 2016./2017. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc. 

Andree Andrijašević i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2016./17.    

O D L U K U  2 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Borisa Delača i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  3 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Damira Arbule i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  4 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Ervina Kamenara i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 
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O D L U K U  5 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Gorana Mauše i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  6 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Nevena Munjasa i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  7 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc. 

Tee Marohnić i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  8 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu višeg asistenta dr. sc. 
Branimira Rončevića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2016./17. 
 
3.4. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2016./17. 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 
2016./2017. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Nikole 

Anđelića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  2 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Sebastijana Blaževića, mag. ing. strojarstva i mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  3 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Dominika Cikača, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  4 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Vladimira Frankija, dipl. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  5 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Petra 

Gljušćića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  6 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Luke Grbčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  7 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Zorana Čarije pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Ivane Hreljac, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  8 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Ivana Jurkovića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 
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O D L U K U  9 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Matea 

Kirinčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  10 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Ivana Markovinovića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  11 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Marka Perčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  12 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Diega Sušnja, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  13 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Graciele Šterpin Valić, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  14 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Frana Torbarine, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  15 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Nikole Turka, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 

O D L U K U  16 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Ivana Volarića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2016./17. 
 
3.5. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2016./17. 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća asistenata o mentorstvu i Izvješća o radu 
mentora u ak. god. 2016./2017. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vladimira Frankija o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Alfreda Viškovića u ak. god. 2016./17. 
 

O D L U K U  2 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Diega Sušnja o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca u ak. god. 2016./17. 
 

O D L U K U  3 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Turka o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2016./17. 
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O D L U K U  4 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Marka Perčića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2016./17. 
 
3.6. Imenovanje mentora asistentu. 
 
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija iznio je prijedlog Povjerenstva za nastavu o imenovanju mentora 
asistentu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem prijedloga Povjerenstva za nastavu imenuje se doc. dr. sc. Darija Iljkića za mentora asistentu 
Lovri Šticu, mag. ing. strojarstva. 
 
3.7. Razno. 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 17. studenog 
2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 2. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 17. studenog 2017. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Viktora Sučića. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora 
pristupnika u znanstveno zvanje. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Viktora Sučića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Nino Stojković - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Branko Jeren – član (FER, Zagreb)   
3. Prof. dr. sc. Sven Lončarić - član (FER, Zagreb)   

 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje. 
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4.2.1. dr. sc. Marina Brčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Josip Brnić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Marko Čanađija (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Marina Brčića izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.2. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Senka Maćešić (predsjednica), prof. 
dr. sc. Marko Čanađija (član) i prof. dr. sc. Zdravko Virag (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagreb), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Nelidu Črnjarić-Žic izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.3. dr. sc. Milana Ikonića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Tonči Mikac (predsjednik), prof. dr. 
sc. Senka Maćešić (član) i prof. dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Milana Ikonića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.4. dr. sc. Zorana Jurkovića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Goran Cukor (predsjednik), prof. dr. 
sc. Tonči Mikac (član) i prof. dr. sc. Dražen Bajić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Zorana Jurkovića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.5. dr. sc. Miroslava Vrankića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Saša Vlahinić (predsjednik), prof. dr. 
sc. Viktor Sučić (član) i prof. dr. sc. Damir Seršić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište 
u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Miroslava 
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Vrankića  izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika. 
 
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni obrasci Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za 
pristupnike. 
 
4.3.1. Andreja Borića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Tomaža Pepelnjaka (Fakulteta 
za strojništvo, Univerza v Ljubljani) mentorom, a izv. prof. dr. sc. Zorana Jurkovića komentorom 
doktorske disertacije Andreja Borića, mag. ing. mech., umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. 
Gorana Cukora.  
 
4.3.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora i komentora imenuje se doc. dr. sc. Darija Iljkića 
mentorom doktorske disertacije Vedrane Špada, dipl. ing. kem. tehn., umjesto dosadašnjeg mentora 
prof. dr. sc. Bože Smoljana koji je umirovljen. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić (Metalurški fakultet u Sisku) 
ostaje i dalje komentor. 
 
4.3.3. Lovra Štica, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se doc. dr. sc. Darija Iljkića mentorom doktorske 
disertacije Lovra Štica, mag. ing. mech., umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Bože Smoljana koji 
je umirovljen. 
 
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za ocjenu teme doktorske 
disertacije za pristupnice. 
 
4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Duško Pavletić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Goran Kniewald (član, Institut Ruđer Bošković) utvrđuje se da 
pristupnica Ivana Melnjak, mag. ing. geoing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom 
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Mogućnosti zbrinjavanja otpadnog tonerskog praha u betonskoj industriji. 

Mentoricom se imenuje izv. prof. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić, a komentorom prof. dr. sc. Gorana 
Kniewalda. 
 
4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Duško Pavletić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Goran Kniewald (član, Institut Ruđer Bošković) utvrđuje se da 
pristupnica Snježana Šimunić, dipl. ing. kem. tehn., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu 
doktorske disertacije pod naslovom 

Recikliranje LCD zaslona primjenom načela kružnog gospodarstva. 
Mentoricom se imenuje izv. prof. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić, a komentorom prof. dr. sc. Gorana 
Kniewalda. 
 
4.5. Razno. 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 5.) Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u    
sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru. 
 

  Temeljem suglasnoti Sveučilišta u Rijeci za raspisivanje javnog natječaja radi provedbe postupka izbora,   
  članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen dopis predsjednika Povjerenstva za informatičku      
  djelatnost izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara o prijedlogu raspisivanja natječaja za izbor u stručno zvanje  
  i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom  
  centru.  
 

Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga predsjednika Povjerenstva za informatičku djelatnost izv. prof. dr. sc. Ivana 
Štajduhara te dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za raspisivanje javnog natječaja radi provedbe 
postupka izbora, raspisat će se natječaj za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto 
viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) u radnom odnosu na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, za rad u Računalnom centru. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - član 
3. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga - član 

 
 
Ad 6.) Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus dr. sc. 
Božidaru Križanu redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini. 
 
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić izložila je prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu za 
pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus dr. sc. Božidaru Križanu 
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redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini. Članovima Vijeća prijedlog s popratnim materijalima  
dostavljen je putem share-pointa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti Senatu 
Sveučilišta u Rijeci da se 

dr. sc. Božidaru Križanu redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini 
dodijeli počasno zvanje  professor emeritus, 

a poradi njegovih posebnih zasluga za razvoj i napredak Sveučilišta u Rijeci te međunarodno 
prepoznate i priznate nastavne i znanstvene izvrsnosti. 
Ovlašćuje se dekanicu Fakulteta prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić da, sukladno ovom Zaključku, uputi  
Senatu Sveučilišta u Rijeci službeni prijedlog za dodjelu počasnog zvanja te uz prijedlog priloži 
suglasnost predloženika, inicijalni prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu, životopis 
predloženika te neobvezujući prijedlog sastava Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga. 
 
 
Ad 7.) Razno.   
 
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić iznijela je nekoliko obavijesti: 
 
- Danas se na našem fakultetu održava manifestacija Sajam karijera (JOB.FAIR ) namijenjena 
studentima te Dan otvorenih laboratorija namijenjen učenicima srednjih škola. 
 
- Dekanica se zahvalila voditeljima studija koji su u srednjim školama Hrvatske promovirali studije 
našega fakulteta. 
 
- Veslačke ekipe Fakulteta sudjelovale su na regati u Portorožu. 
 
- Poslijedoktorand dr. sc. Goran Mauša dobitnik je Godišnje nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 
2016. u kategoriji Mladi znanstvenici za područje tehničkih i prirodnih znanosti. 
 
- Dekanica se zahvalila predstojnicima zavoda za dostavljene materijale za nabavku opreme. 
Dokumentacija je u obradi, a povratna informacija o daljnjim postupcima bit će prosljeđena sljedeći 
tjedan. 
 
- Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci rečeno je da će sljedeći ciklus inicijalnih potpora biti u siječnju 
2018., a sredstva potpore za znanstvena istraživanja doznačena su na račun Fakulteta. Uprava 
Sveučilišta u Rijeci posjetit će naš fakultet u četvrtak 21. prosinca 2017. u 14 sati te je Dekanica zamolila 
članove Vijeća da prisustvuju sastanku. 
 
 
Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:30 sati. 
   
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 


