Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/16‐01/6
URBROJ: 2170‐57‐01‐16‐18
Rijeka, 25. svibnja 2016.

ZAPISNIK
s 9. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
25. svibnja 2016., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Viktor Sučić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
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Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred.
Žarko Burić, mag. ing.
Graciela Šterpin, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Marko Mesarić
Teodora Milošević
Luka Pejaković

NISU BILI PRISUTNI:
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
1. Prof. dr. sc. Zlatan Car
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
4. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
5. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
6. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
7. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
8. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
9. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
10. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
11. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
12. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
13. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
14. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
15. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
16. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – neplaćeni dopust
17. Doc. dr. sc. Marino Brčić
18. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
19. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
20. Doc. dr. sc. Marko Hadjina
21. Doc. dr. sc. Sven Maričić
22. Doc. dr. sc. Jerko Škifić
23. Doc. dr. sc. Mladen Tomić
24. Doc. dr. sc. Anton Turk
25. Zn. novak Goran Mauša
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26.
27.
28.
29.
30.

Nikola Anđelić, mag. ing.
Daniel Morožin
Ljubica Pavlović
Ljubomir Pozder
Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1.Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. travnja 2016. i 8. sjednice
Fakultetskog vijeća održane 6. svibnja 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec travanj 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 20. svibnja 2016.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje
docent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 20. svibnja 2016.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Marka Hadjinu;*
4.1.2. dr. sc. Damira Kolića;*
4.1.3. dr. sc. Tina Matulju.*
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive Mrša Haber, prof. mat. i fiz.*
4.3. Razno.
5. Imenovanje predstojnika zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.*
6. Prijedlog izmjene Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. travnja 2016. i 8. sjednice
Fakultetskog vijeća održane 6. svibnja 2016.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljeni zapisnici sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 29. travnja 2016. i 8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 6. svibnja 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst oba Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec travanj 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec travanj 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 20. svibnja 2016.
Dekan je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 24. svibnja 2016., potvrđen
izbor dr. sc. Nevena Lovrina i dr. sc. Livia Šušnjića u znanstveno‐nastavno zvanje redoviti profesor u
trajnom zvanju te izbor dr. sc. Sanjina Brauta, dr. sc. Saše Vlahinića i dr. sc. Nelide Črnjarić‐Žic u
znanstveno‐nastavno zvanje redoviti profesor. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice
održane 20. svibnja 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje
docent.
Na share‐portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u znanstveno‐nastavno zvanje
docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan, doc. dr. sc.
Dario Iljkić i prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza,
dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu
Informacijski sustavi, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
3. Prof. dr. sc. Ignac Lovrek (FER, Zagreb)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvene grane
Elektrostrojarstvo i Elektroenergetika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
3. Prof. dr. sc. Božo Terzić (FESB, Split)
ODLUKU 3
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije), za
rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
2. Doc. dr. sc. Goran Gregov
3. Prof. dr. sc. Zvonko Herold (FSB, Zagreb)
ODLUKU 4
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
Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Diskretna i kombinatorna
matematika, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Prof. dr. sc. Dean Crnković (Odjel za matematiku, Rijeka)
3. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
ODLUKU 5
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 Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička mehanika
(mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
ODLUKU 6
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 Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička mehanika
(mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
2. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
ODLUKU 7
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 Brodogradnja, znanstvenu granu Hidromehanika plovnih i
pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
3. Prof. dr. sc. Nastia Degiuli (FSB, Zagreb)
ODLUKU 8
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Brodsko strojarstvo, za rad na
Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split)
ODLUKU 9
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika 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 Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na
Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović (Mašinski fakultet, Niš)
O D L U K U 10
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika 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, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
3.3. Razno
Dekan je skrenuo pažnju da pri izradi sljedećeg Plana napredovanja treba voditi računa da svi nastavnici
koji su do 31. srpnja 2013. izabrani u znanstveno‐nastavno zvanje redoviti profesor imaju pravo
napredovati u trajno zvanje neovisno o tome ima li lanaca napredovanja te da najprije za njih treba
osigurati koeficjente.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 20. svibnja
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 8. sjednice održane 20. svibnja 2016. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
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4.1.1. dr. sc. Marka Hadjinu;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Marka Hadjinu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel (predsjednik), prof. dr.
sc. Roko Dejhalla (član) i prof. dr. sc. Branko Blagojević (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Marka Hadjinu izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
4.1.2. dr. sc. Damira Kolića;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Damira Kolića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Damir Kolić ispunjava uvjete za izbor
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od njegovog izbora u
prethodno znanstveno zvanje, a nakon što je isteklo tri godine od izbora u prethodno zvanje te se
nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Damira Kolića izabere u znanstveno
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja.
Obrazloženje
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Damir
Kolić obratio se molbom dana 31. ožujka 2016. Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici
održanoj dana 29. travnja 2016. prihvatilo je molbu dr. sc. Damira Kolića. Sukladno odredbama čl. 35.
st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj sjednici održanoj dana 29.
travnja 2016. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: : prof. dr. sc. Nikša Fafandjel (predsjednik),
prof. dr. sc. Albert Zamarin (član) i prof. dr. sc. Branko Blagojević (član, Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje, Split) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 25. svibnja 2016. prihvatilo izvješće Stručnog
povjerenstva koje je utvrdilo da:
‐ dr. sc. Damir Kolić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik,
‐ imenovanom nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali je isteklo
tri godine,
‐ su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da
ga se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.
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Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže izbor dr. sc. Damira Kolića u znanstveno
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja.
4.1.3. dr. sc. Tina Matulju.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Tina Matulju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel (predsjednik), prof. dr.
sc. Albert Zamarin (član) i prof. dr. sc. Branko Blagojević (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Tina Matulju izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive Mrša Haber, prof. mat. i fiz.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnice Ive Mrša Haber,
prof. mat. i fiz.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive
Mrša Haber, prof. mat. i fiz. pod naslovom
Simuliranje širenja onečišćenja mora Kvarnerskog zaljeva iz priobalnih ispusta.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević – član
3. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
4. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – mentor
5. Prof. dr. sc. Tarzan Legović – mentor (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
4.3. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost podsjetila je nositelje sveučilišnih potpora da do 30. lipnja 2016.
traba izraditi znanstveno i financijsko izvješće, a Dekan se nadovezao obavijestivši da će nakon
evaluacije najvjerojatnije biti nastavljeno financiranje još jednu godinu.
U nastavku, prodekanica je podsjetila nastavnike i doktorande da se odazovu u što većem broju na
sastanak sa Stručnim povjerenstvom za provedbu reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija,
koji će biti održan 1. lipnja 2016.
Dekan je obavijestio da će biti održana javna rasprava o Doktorskoj školi Sveučilišta u Rijeci. Također
je obavijestio da prilikom prijave za HRZZ projekte treba voditi računa o udjelu radnog vremena koji se
prijavljuje jer kumulirani udjeli od svih projekata na kojima netko radi ne bi trebali biti veći od 50%
ukupnog radnog vremena. Ostalih 50% odnosi se na izvođenje nastave. Državna revizija, koja je bila na
Fakultetu krajem prošle i početkom ove godine, dala nam je bezuvjetno mišljenje, ali je imala
primjedbu na prekovremene sate koje ne bismo trebali imati.
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Ad 5.) Imenovanje predstojnika zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljeni prijedlozi zavoda za imenovanje predstojnika
zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlozima zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuju se predstojnici zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
1. Zavod za automatiku i elektroniku – izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije ‐ prof. dr. sc. Roko Dejhalla
3. Zavod za elektroenergetiku ‐ doc. dr. sc. Dubravko Franković
4. Zavod za industrijsko inženjerstvo i management – prof. dr. sc. Tonči Mikac
5. Zavod za konstruiranje u strojarstvu ‐ prof. dr. sc. Neven Lovrin
6. Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju – izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
7. Zavod za materijale – doc. dr. sc. Dario Iljkić
8. Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo ‐ izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
9. Zavod za računarstvo – doc. dr. sc. Tihana Galinac‐Grbac
10. Zavod za tehničku mehaniku – prof. dr. sc. Goran Turkalj
11. Zavod za termodinamiku i energetiku ‐ prof. dr. sc. Branimir Pavković
Dekan je napomenuo da će buduća dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić, sukladno izboru
predstojnika zavoda, sastaviti prijedlog članova povjerenstava Fakulteta.

Ad 6.) Prijedlog izmjene Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Prijedlog izmjene članka 40. stavak 5. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dostavljen je
članovima Vijeća putem share‐portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenjaju odredbe Statuta usvojenog na 19. sjednici, u akad. god. 2007./08./09./10.,
održanoj 25. 07. 2008., Klasa: 003‐03/08‐01/05, Ur. br 2170‐57‐01‐08‐1.
Članak 2.
U članku 40. stavak 5. mijenja se i glasi:
“Predstavnike suradnika izabiru asistenti koji nisu upisani na poslijediplomske studije na ovome
Fakultetu te viši asistenti odnosno poslijedoktorandi.”
Članak 3.
Ovlašćuje se glavnog tajnika da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.
Članak 4.
Ova će se Odluka proslijediti na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci, a stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta. Objavit će se po dobivenoj potvrdi.
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Ad 7.) Razno.
Dekan je obavijestio da smo od Državne revizije dobili naputak da trebamo na odgovarajući način
pratiti održavanje nastave te se o tome očitovati.
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić upoznao je članove Vijeća o obvezi
osposobljavanja djelatnika za zaštitu na radu te izradi posebne procjene rizika za voditelje pojedinih
laboratorija. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić i prof. dr. sc. Roberto Žigulić koji je
skrenuo pažnju na potrebu obavljanja pregleda vida i nastavnog osoblja te se osvrnuo na aktualnu
situaciju i potrebu zaštite Fakulteta od eventualnog terorističkog djelovanja. Dekan je dodao da se u
okviru sistematskog pregleda može dogovoriti i pregled vida.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je o Danu otvorenih laboratorija
održanom 13. lipnja 2016. Naš fakultet posjetilo je oko 150 učenika trećih razreda srednjih škola iz
Istre, Rijeke i okolice. Uz zahvalu nastavnicima i administrativnom osoblju na pomoći u organizaciji
događanja i prijamu učenika, zaključio je kako je Dan otvorenih laboratorija protekao vrlo uspješno.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća, pozvao ih na domjenak i zaključio sjednicu u 12:55 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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