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Sveučilište u Rijeci                            
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/16-01/12 
URBROJ: 2170-57-01-16-16 
Rijeka, 22. prosinca 2016.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 3. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane 
22. prosinca 2016., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                  

 

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
6. Pomoćnik dekanice doc. dr. sc. Ivan Štajduhar 

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
7. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
14. Prof. dr. sc. Božidar Križan  
15. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
16. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
17. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
18. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
19. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
21. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
22. Prof. dr. sc. Božo Smoljan 
23. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
24. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
25. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
26. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
27. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
28. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
30. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
31. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
32. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
33. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
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34. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
35. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
36. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
37. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
38. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
39. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
40. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
41. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
42. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
43. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
44. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
45. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
46. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
47. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
48. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
49. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
50. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
51. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
52. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
53. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
54. Doc. dr. sc. Anton Turk 
55. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
56. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred. 
57. V. asist. dr. sc. Samir Žic 
58. Lenka Štajduhar, oec. 
59. Diego Sušanj 
60. Damjan Banić 
61. Sandra Kvaternik 
62. Natalija Vitali 
63. Lovro Štic  
64. Šimun Rogoznica  
65. Denis Mijolović 
66. Marko Mesarić 
67. Ivan Golik 
68. Endi Miletić 
69. Franko Hržić 
70. Ivana Gašpert 
71. Ivana Žužić 

 

NISU PRISUTNI:                 

1. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
3. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
4. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
5. Prof. dr. sc. Željko Jeričević 
6. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
7. Prof. dr. sc. Gordana Marunić  
8. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
9. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
10. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
11. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical 
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12. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
13. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
14. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
15. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
16. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
17. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
18. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
19. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
20. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
21. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
22. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
23. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
24. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
25. Marin Smilović 
26. Domagoj Poljančić 

Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija 
elektrotehnike         
 

 

Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća). 
 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. studenog 2016.*                                                                                
2. Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2016.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    3.1. Izbor u zvanje:  
           3.1.1. David Ištoković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
      3.2. Reizbor na radno mjesto: 
            3.2.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno    
                       mjesto docent.* 

    3.3. Razno.  
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
           4.1.1. dr. sc. Darija Iljkića; 
           4.1.2. dr. sc. Gorana Vukelića. 
    4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za: 
           4.2.1. Borisa Delača, dipl. ing. stroj.;* 
           4.2.2. Marka Fabića, dipl. ing. el.*       
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za:  
            4.3.1. mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing. stroj.;* 
            4.3.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj.*     
    4.4. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
            mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.*     
    4.5. Raspisivanje natječaja za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
            mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac. 
    4.6. Promjena naslova doktorske disertacije Tee Marohnić, dipl. ing. stroj. 
    4.7. Razno. 
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5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    5.1. Prijedlog recenzenata.* 
6. Izvješće Odbora za kvalitetu.* 
7. Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus prof. dr. sc.   
    Julijanu Dobriniću redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.* 
8. Potpora kandidatu Tehničkog fakulteta u Rijeci za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno   
    razdoblje 2017.-2021.*  
9. Razno. 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. studenog 2016.     
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
25. studenog 2016. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2016. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2016. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice 
održane 16. prosinca 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbor u zvanje:  
 
Na share-portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. David Ištoković, 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: prof. dr. sc. Mladen Perinić, prof. dr. 
sc. Tonči Mikac i izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković te se izabire Davida Ištokovića, 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 prof. dr. sc. Mladena Perinića. 
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3.2. Reizbor na radno mjesto: 
 
3.2.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno                        

mjesto docent. 
 
Na share-portal je postavljeno Izvješće Povjerenstava za reizbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, prof. dr. sc. 
Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka) i prof. dr. sc. Željko Jeričević vrši se reizbor dr. sc. 
Mladena Tomića na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija, za rad na Zavodu za 
računarstvo. 
 

3.3. Razno.  
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 
2016. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko 
Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u 
znanstvena zvanja. 
 
4.1.1. dr. sc. Darija Iljkića; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem molbe Zavoda za materijale, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se 
izbor dr. sc. Darija Iljkića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Goran Cukor – član  
3. Prof. dr. sc. Dražen Živković – član (FESB, Split) 

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. 
 
4.1.2. dr. sc. Gorana Vukelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Temeljem molbe Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Gorana Vukelića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Josip Brnić - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj – član  
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina – član (FESB, Split)  

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. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za: 
 
4.2.1. Borisa Delača, dipl. ing. stroj.; 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljena doktorska disertacija Borisa Delača, dipl. ing. 
stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Borisa Delača, dipl. ing. stroj. pod naslovom 

Optimizacija energetskih sustava zgrada približno nulte energije  
korištenjem dinamičkih simulacija. 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Branimir Pavković – član, mentor 
3. Doc. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, Zagreb) 

 
4.2.2. Marka Fabića, dipl. ing. el. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljena doktorska disertacija Marka Fabića, dipl. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Marka Fabića, dipl. ing. el. pod naslovom 

Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član, mentor 
3. Izv. prof. dr. sc. Živko Kondić – član (Sveučilište Sjever, Varaždin)  

 
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za:  
 
4.3.1. mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing. stroj.; 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za  
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pristupnika mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing. stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika mr. sc. Vladimira Pelića. Naslov teme doktorske disertacije je 

Optimizacija brodskog srednjeokretnog dizelskog motora u sustavu električne propulzije. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – član 

3. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac – član 
 
4.3.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Valtera Urana, dipl. ing. stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Valtera Urana, dipl. ing. stroj. Naslov teme doktorske disertacije je 

Utjecaj skalabilnosti na optimalno formiranje višepredmetnih  
rekonfigurabilnih proizvodnih sustava. 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac – predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Milan Ikonić – član 
3. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član  

     
4.4. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.   
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješća povjerenstva za izbor doktoranda za rad 
na znanstvenom projektu HRZZ voditeljice izv. prof. dr. sc. Marine Franulović. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marina Franulović (predsjednica), 
prof. dr. sc. Božidar Križan (član) i izv. prof. dr. sc. Robert Basan (član) te se izabire Stjepana Piličića, 
mag. ing. strojarstva za doktoranda pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović, u suradničko 
zvanje i na radno mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske 
zaklade za znanost, pod nazivom Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških 
tkiva, voditeljice izv. prof. dr. sc. Marine Franulović. 
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na 
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.   
Odluka stupa na snagu kada Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.    
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4.5. Raspisivanje natječaja za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor 
poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane 
Galinac Grbac. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem rezultata natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ i dopisa izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac 
Grbac, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno 
mjesto poslijedoktorand uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo ili za znanstveno područje Prirodne znanosti, 
znanstveno polje Matematika, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod 
nazivom Evolving Software Systems: Analysis and Innovative Approaches for Smart Management 
(EVOSOFT), voditeljice doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.   
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac - predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar - član 
3. Doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin – članica (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci) 

 
4.6. Promjena naslova doktorske disertacije Tee Marohnić, dipl. ing. stroj. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o promjeni naslova doktorske 
disertacije Tee Marohnić, dipl. ing. stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem prijedloga mentora doktorske disertacije izv. prof. dr. sc. Roberta Basana vrši se promjena 
naslova doktorske disertacije Tee Marohnić, dipl. ing. stroj.: Karakterizacija i procjena cikličkog i 
zamornog ponašanja materijala na osnovi njegovih monotonih značajki primjenom neuronskih mreža 
u naslov: Procjena cikličkih i zamornih parametara čelika na osnovi njihovih monotonih značajki 
primjenom umjetnih neuronskih mreža. 
 
4.7. Razno. 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 16. prosinca 
2016. 
 
5.1. Prijedlog recenzenata. 
 
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prof. dr. sc. Kristian Lenić izložio je 
prijedlog recenzenata za sveučilišno izdanje Mikrostrukturne pretvorbe, nosivost i načela toplinske 
obrade metala autora prof. dr. sc. Bože Smoljana. Članovima Vijeća proijedlog je dostavljen putem 
share-portala. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izabiru se recenzenti:  
 Prof. dr. sc. Božidar Matijević (FSB, Zagreb)  

 Prof. emeritus dr. sc. Ivan Katavić 
za sveučilišno izdanje Mikrostrukturne pretvorbe, nosivost i načela toplinske obrade metala autora 

prof. dr. sc. Bože Smoljana.  

 
 
Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu. Predsjednik Odbora  
prof. dr. sc. Duško Pavletić ukratko je upoznao članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja u 
ak. god. 2015./16. Provedena su vrednovanja kolegija, nastavnika i asistenata od strane studenata, 
istraženi su uzroci neuspješnog studiranja i motivacije za upis na studij te je provedeno vrednovanje 
stručno administrativne podrške i usluga knjižnice. Nastavnici koji su dobili ocjenu manju od 3 (tri) 
trebat će izvršiti procjenu samovrednovanja. 
 
U raspravu se uključio prof. dr. sc. Livio Šušnjić, prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp i dekanica 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić. 
 
 
Ad 7.) Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus prof. dr. 
sc. Julijanu Dobriniću redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini. 
 
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic predstojnica Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju 

izložila je prijedlog Zavoda za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus 

prof. dr. sc. Julijanu Dobriniću redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini. Članovima Vijeća 

prijedlog je dostavljen putem share-portala. 

 
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. Julijanu Dobriniću 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 matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju, 
životopis predloženika te neobvezujući prijedlog sastava Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga. 
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Ad 8.) Potpora kandidatu Tehničkog fakulteta u Rijeci za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci za 
mandatno razdoblje 2017.-2021.  
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen prijedlog za davanje podrške kandidatu našega 
fakulteta prof. dr. sc. Zlatanu Caru za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2017.-
2021. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (dva protiv) donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Odluke o pokretanju postupka za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci, koju je donio Senat 
Sveučilišta u Rijeci na svojoj 99. sjednici održanoj 20. prosinca 2016., Tehničkom fakultetu Sveučilišta 
u Rijeci čast je i zadovoljstvo podržati kandidaturu 

prof. dr. sc. Zlatana Cara 
za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2017.-2021. 
 
 
Ad 9.) Razno. 
 
Dekanica je obavijestila članove Vijeća da će zavodi i službe dobiti dopis pomoćnika dekanice izv. prof. 
dr. sc. Nevena Bulića vezan za popis računalnih programa. 
 
Također je obavijestila da je 20. prosinca 2016. održana 99. sjednica Senata na kojoj je pokrenut 
postupak za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci. Izbor će biti održan 28. veljače 2017. U nastavku je 
obavijestila da je pri kraju evaluacija za odobravanje inicijalnih potpora za znanstvena istraživanja za 
2016. mladim istraživačima Sveučilišta koji su u statusu docenta i/ili znanstvanog suradnika. Dekanica 
je obavijestila članove Vijeća da je na Sveučilištu pokrenut Odbor za internacionalizaciju te osnovan 
Centar za izdavačku djelatnost. Također je obavijestila da je prof. dr. sc. Zlatan Car dobio Državnu 
nagradu za znanost za 2015. u kategoriji popularizacija i promidžba znanosti za područje tehničke 
znanosti. Članovi Vijeća čestitali su mu pljeskom. 
 
 
Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:45 sati. 
    
     
 Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
 
 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 


