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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/21-01/8  
URBROJ: 2170-57-01-21-60 
Rijeka, 24. rujna 2021. 

 
 

Z A P I S N I K 
 
s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./21., održane 
24. rujna 2021. u 12 sati, elektroničkim putem korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue 
Button. Glasovanje je bilo omogućeno neposredno nakon završetka sjednice do 15 sati istoga dana, 
korištenjem SharePoint Intraneta. 
 
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:                  

 
1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović 
4. Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić  
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
14. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
16. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
17. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
18. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
23. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
24. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić- Sabbatical  
25. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
26. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
27. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
28. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
29. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
30. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
31. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
32. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
33. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
34. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
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35. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
36. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
37. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
38. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
39. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
40. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
41. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
42. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
43. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
44. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
45. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
46. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
47. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
48. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
49. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
50. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
51. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
52. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
53. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
54. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
55. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
56. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
57. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
58. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
59. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
60. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
61. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
62. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
63. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
64. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
65. Doc. dr. sc. Anton Turk 
66. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
67. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
68. Doc. dr. sc. Samir Žic 
69. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
70. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
71. Asist. Angela Bašić-Šiško  
72. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
73. Davor Bolf, mag. ing. 
74. Ivan Lorencin, mag. ing. 
75. Arian Skoki, mag. ing.  
76. Daniel Štifanić, mag. ing. 
77. Marina Banov  
78. Roberto Koren  
79. Danijel Marjanović  
80. Denis Mijolović  
81. Lana Miličević  

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:                  

 
1. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
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3. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
4. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
5. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
6. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
7. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
8. Doc. dr. sc. Boris Delač 
9. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
10. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
11. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
12. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
13. Alen Jakoplić, mag. ing. 
14. Ivan Buterin  
15. Mihael Ćuže  
16. Alen Gačić  
17. Tina Mlinarić 
18. Romario Novak     

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) te ukratko pojasnio tijek sjednice korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button za  
sjednicu i raspravu te SharePoint Intraneta za glasovanje. Izvršena je verifikacija članstva za doc. dr. sc. 
Mateja Fonovića koji je djelatnik Fakulteta od 1. rujna 2021. te član Fakultetskoga vijeća. Dekan mu je 
poželio dobrodošlicu i puno uspjeha u daljnjem radu. Fakultetsko vijeće sada ima 99 članova. 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 15. srpnja 2021. elektroničkim putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2021.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 17. rujna 2021.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1.  dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                        profesor u trajnom zvanju.* 
            3.1.2.  dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti              
                        profesor u trajnom zvanju.* 
            3.1.3. dr. sc. Saša Vlahinić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor u trajnom zvanju.* 
            3.1.4. dr. sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. elektronike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
            3.1.5. dr. sc. Neven Bulić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
            3.1.6. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
            3.1.7. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
            3.1.8. dr. sc. Igor Bonefačić, dipl. ing. strojarstva i dr. sc. Vladimir Glažar, dipl. ing. strojarstva,  
                        izbori u znanstveno-nastavna zvanja izvanredni profesor.* 
            3.1.9. dr. sc. Goran Gregov, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                        profesor.* 
            3.1.10. dr. sc. Sanjin Troha, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                         profesor.*  
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            3.1.11. dr. sc. Jonatan Lerga, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                          izvanredni profesor.* 
            3.1.12. dr. sc. Vedran Kirinčić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                          izvanredni profesor.*  
            3.1.13. dr. sc. Anton Turk, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                         izvanredni profesor.* 
            3.1.14. dr. sc. Goranka Štimac Rončević, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno  
                         zvanje izvanredni profesor.*  
            3.1.15. dr. sc. David Ištoković, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                         docent.* 
            3.1.16. Vanja Čotić Poturić, dipl. ing. matematike, izbor u nastavno zvanje viši predavač.* 
            3.1.17. dr. sc. Nikola Turk, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.18. dr. sc. Diego Sušanj, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.19. Marin Smilović, mag. ing. brodogradnje, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.20. Ivan Sulovsky, mag. ing. brodogradnje, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.21. Elvis Krulčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.22. Sergej Pintar, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač.* 
            3.1.23. Pamela Grozdanić, mag. edu. engleskoga jezika i književnosti i pedagogije,                           
                         Bojana Manojlović, dipl. anglistica i novinarka, izbor u naslovno suradničko zvanje  
                         asistent.* 
            3.1.24. Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Reizbori na radna mjesta: 
            3.2.1. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
                       mjesto redoviti profesor.* 
            3.2.2. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                       izvanredni profesor.* 
            3.2.3. dr. sc. Ozren Bukovac, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                       docent.* 
            3.2.4. dr. sc. Sanjin Kršćanski, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
                       mjesto docent.* 
            3.2.5. dr. sc. Dunja Legović, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
                       mjesto docent.* 
            3.2.6. dr. sc. Loredana Simčić, prof. matematike i informatike, reizbor na znanstveno-nastavno  
                       radno mjesto docent.* 
            3.2.7. dr. sc. Tomislav Žic, dipl. ing. fizike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                       docent.*   
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22.* 
    3.5. Povjeravanje održavanja nastave.* 
    3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja)  
    3.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 17. rujna 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.1.1. dr. sc. Dubravka Frankovića. 
           4.1.2. dr. sc. Diega Sušnja.                        
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnicu dr. sc. Draganu Dogančić.*             
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika: 
            4.3.1. Nikole Lopca, mag. ing. el.* 
            4.3.2. Filipa Nikolića, mag. ing. mech.* 
            4.3.3. Frana Torbarine, mag. ing. mech.* 
            4.3.4. Josipa Batiste, mag. ing. mech.* 
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            4.3.5. Lovra Liverića, mag. ing. mech.*             
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnice Sandre Kvaternik  
            Simonetti, mag. ing. mech.* 
    4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
            4.5.1. Matea Kirinčića, mag. ing. mech.*             
            4.5.2. Andreja Borića, mag. ing. mech.*             
    4.6. Promjena nositelja kolegija. 
    4.7. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu:  
            4.7.1. IRI2 pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
            4.7.2. HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
            4.7.3. HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
            4.7.4. HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana. 
    4.8. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod  
            mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara.*            
    4.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment do kraja 
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.* 
 
6. Razno. (bez glasovanja)    
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 15. srpnja 2021. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2020./21., održane 15. srpnja 2021. elektroničkim putem.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2021. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 17. rujna 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice u 
ak. god. 2020./21., održane 17. rujna 2021. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća za izbor pristupnika u zvanja i na radna 
mjesta. Prodekanica je detaljnije obavijestila Vijeće o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor u 
znanstveno-nastavna zvanja redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju. 
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3.1.1. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor u trajnom zvanju.  
 
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. Nino Stojković, prof. 
emerit. dr. sc. Branko Jeren (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) i prof. dr. sc. Damir Seršić 
(Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), te se izabire dr. sc. Viktora Sučića, dipl. ing. 
elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 

Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.2. dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 
u trajnom zvanju.  
 
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. Roberto Žigulić, prof. dr. 
sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. Sanjina 
Brauta, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.3. dr. sc. Saša Vlahinić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor u trajnom zvanju.  
 
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. Nino Stojković, prof. dr. 
sc. Davor Petrinović (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) i prof. dr. sc. Mojmil Cecić (Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), te se izabire dr. sc. Sašu Vlahinića, dipl. ing. 
elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.4. dr. sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. elektronike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor.  
 
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. Ivo Ipšić, prof. dr. sc. 
Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka) i prof. dr. sc. Goran Martinović (Fakultet 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek), te se izabire dr. sc. Kristijana Lenca, 
dipl. ing. elektronike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom 
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odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Računarstvo. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.5. dr. sc. Neven Bulić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić, prof. dr. sc. 
Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Željko Hederić (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 
tehnologija, Osijek), te se izabire dr. sc. Nevena Bulića, dipl. ing. elektrotehnike u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
3.1.6. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor.  
 
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. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. 
Albert Zamarin i prof. dr. sc. Branko Blagojević (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), te se izabire dr. sc. Marka Hadjinu, dipl. ing. brodogradnje u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.7. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor.  
 
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. Albert Zamarin, prof. dr. 
sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Branko Blagojević (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), te se izabire dr. sc. Tina Matulju, dipl. ing. brodogradnje u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.8. dr. sc. Igor Bonefačić, dipl. ing. strojarstva i dr. sc. Vladimir Glažar, dipl. ing. strojarstva, izbori 
u znanstveno-nastavna zvanja izvanredni profesor.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc. 
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire dr. 
sc. Igora Bonefačića, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
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profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 

 
O D L U K U  2 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc. 
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire dr. 
sc. Vladimira Glažara, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 

   
3.1.9.  dr. sc. Goran Gregov, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor. 
 
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. Neven Lovrin, prof. dr. sc. 
Marina Franulović i prof. dr. sc. Žejko Domazet (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), te se izabire dr. sc. Gorana Gregova, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.10. dr. sc. Sanjin Troha, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor.   
 
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. Marina Franulović, prof. 
dr. sc. Neven Lovrin i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), 
te se izabire dr. sc. Sanjina Trohu, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.11. dr. sc. Jonatan Lerga, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
profesor.  
 
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. Ivan Štajduhar, izv. 
prof. dr. sc. Mladen Tomić i prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić (Odjel za informatiku, Rijeka), te se 
izabire dr. sc. Jonatana Lergu, dipl. ing. elektrotehnike 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. 

 
3.1.12. dr. sc. Vedran Kirinčić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor.    
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Vlahinić, prof. dr. sc. 
Juraj Havelka (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), te se izabire dr. sc. Vedrana Kirinčića, 
dipl. ing. elektrotehnike 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. 

 
3.1.13. dr. sc. Anton Turk, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
profesor.  
 
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. Jasna Prpić-Oršić, prof. dr. 
sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire 
dr. sc. Antona Turka, dipl. ing. brodogradnje 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 Brodogradnja. 
 
3.1.14. dr. sc. Goranka Štimac Rončević, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
izvanredni profesor. 
 
  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. Roberto Žigulić, prof. dr. 
sc. Sanjin Braut i izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. 
Goranku Štimac Rončević, dipl. ing. strojarstva 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 Temeljne tehničke znanosti. 
 
3.1.15. dr. sc. David Ištoković, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.  
 
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. Zoran Jurković i prof. dr. sc. Goran Šimunović  (Strojarski fakultet, Slavonski Brod), te se izabire dr. 
sc. Davida Ištokovića, mag. 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. 
 
3.1.16. Vanja Čotić Poturić, dipl. ing. matematike, izbor u nastavno zvanje viši predavač.   
 
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. Ivan Dražić, mr. sc. Melita 
Štefan Trubić, v. pred. i izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, Rijeka), te se izabire 
Vanju Čotić Poturić, dipl. ing. matematike u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač, u 
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radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne 
znanosti, znanstveno polje Matematika. 
 
3.1.17. dr. sc. Nikola Turk, 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: izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr. 
sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Saša Vlahinić, te se izabire dr. sc. Nikolu Turka, 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. 
 
3.1.18. dr. sc. Diego Sušanj, mag. ing. računarstva, 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: izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. 
dr. sc. Jonatan Lerga i doc. dr. sc. Marko Gulić (Pomorski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. Diega 
Sušnja, mag. ing. računarstva 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 Računarstvo. 
 
3.1.19. Marin Smilović, mag. ing. brodogradnje, 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. Marko Hadjina, izv. 
prof. dr. sc. Tin Matulja i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Split), te se izabire Marina Smilovića, mag. ing. brodogradnje 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 Brodogradnja. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marka Hadjinu. 
 
3.1.20. Ivan Sulovsky, mag. ing. brodogradnje, izbor u suradničko zvanje asistent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, prof. dr. 
sc. Roko Dejhalla i doc. dr. sc. Anton Turk, te se izabire Ivana Sulovskog, mag. ing. brodogradnje 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 Brodogradnja. 
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić. 
 
3.1.21. Elvis Krulčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
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O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Sandro Doboviček, prof. 
dr. sc. Goran Cukor i prof. dr. sc. Zoran Jurković, te se izabire Elvisa Krulčića, dipl. 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. 

Za mentora se imenuje doc dr. sc. Sandra Dobovičeka. 
 
3.1.22. Sergej Pintar, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač.  
 
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. Jasna Prpić-Oršić, doc.  dr. 
sc. Anton Turk i prof. dr. sc. Joško Parunov (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire 
Sergeja Pintara, dipl. ing. strojarstva u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
 
3.1.23. Pamela Grozdanić, mag. edu. engleskoga jezika i književnosti i pedagogije, Bojana 
Manojlović, dipl. anglistica i novinarka, izbor u naslovno 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. Irena Vodopija-
Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka), doc. dr. sc. Petra Žagar Šoštarić (Filozofski fakultet, Rijeka) i doc. 
dr. sc. Anita Memišević (Filozofski fakultet, Rijeka), te se izabire Pamelu Grozdanić, mag. edu. 
engleskoga jezika i književnosti i pedagodije u naslovno suradničo zvanje asistent, za znanstveno 
područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija. 
 
3.1.24. Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno 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. Sanjin Braut, prof. dr. sc. 
Goran Turkalj i doc. dr. sc. Ante Skoblar, te se izabire Pavu Jelića, mag. ing. strojarstva u naslovno 
suradničo zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne 
tehničke znanosti. 
 
3.2. Reizbori na radna mjesta: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća povjerenstava za reizbor pristupnika u 
zvanja i na radna mjesta. 
 
3.2.1. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
redoviti profesor.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Senka Maćešić, prof. dr. 
sc. Marko Čanađija i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), vrši se reizbor dr. sc. 
Nelide Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor, za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na 
Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike. 
 
3.2.2. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
izvanredni profesor.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Družeta, prof. dr. sc. 
Lado Kranjčević i prof. dr. sc. Ivica Kožar (Građevinski fakultet, Rijeka), vrši se reizbor dr. sc. Jerka 
Škifića, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za 
mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo. 
 
3.2.3. dr. sc. Ozren Bukovac, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, prof. 
dr. sc. Branimir Pavković i prof. dr. sc. Gojmir Radica (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Split), vrši se reizbor dr. sc. Ozrena Bukovca, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-
nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku. 
 
3.2.4. dr. sc. Sanjin Kršćanski, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv, dva suzdržana) donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj, prof. dr. sc. 
Marko Čanađija i izv. prof. dr. sc. Goran Vukelić (Pomorski fakultet, Rijeka), neće se izvršiti reizbor dr. 
sc. Sanjina Kršćanskog, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na 
Zavodu za tehničku mehaniku. 
 
3.2.5. dr. sc. Dunja Legović, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. 
Jasna Prpić-Oršić i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), vrši se 
reizbor dr. sc. Dunje Legović, dipl. ing. brodogradnje na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za 
brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. 
 
3.2.6. dr. sc. Loredana Simčić, prof. matematike i informatike, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
mjesto docent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Dražić, doc. dr. sc. 
Andrea Švob (Odjel za matematiku, Rijeka) i izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, 
Rijek), vrši se reizbor dr. sc. Loredane Simčić, prof. matematike i informatike na znanstveno-nastavno 
radno mjesto docent, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad 
na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike. 

 
3.2.7.  dr. sc. Tomislav Žic, dipl. ing. fizike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docent.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić 
(Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), doc. dr. sc. Dario Hrupec (Odjel za fizku, Sveučilište u 
Osijeku) i doc. dr. sc. Marina Skender (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, 
Osijek), vrši se reizbor dr. sc. Tomislava Žica, dipl. ing. fizike na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika, za rad na Zavodu za 
matematiku, fiziku i strane jezike. 
 
3.3. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja za koje 
imamo suglasnosti MZO-a i Sveučilišta u Rijeci.  U raspravu su se uključile izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
i prof. dr. sc. Anica Trp. 
 
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 
redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku. 
Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektroenergetike. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković  
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić  
3. Prof. dr. sc. Igor Kuzle (FER, Zagreb) 
 

O D L U K U  2 
Raspisat će se natječaj za izbor izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za 
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znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za 
elektroenergetiku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektrostrojarstva. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
2. Prof. dr. sc. Mario Vražić (FER, Zagreb) 
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (Tehničko veleučilište, Zagreb) 
 

O D L U K U  3 
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. Pristupnik 
treba imati odgovarajuća znanja iz područja umjetne inteligencije. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
2. Prof. dr. sc. Mario Čagalj (FESB, Split) 
3. Prof. dr. sc. Goran Martinović (FERIT, Osijek) 
 

O D L U K U  4 
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 Temeljne tehničke znanosti, za rad na 
Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz 
područja mehanike fluida. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
3. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka) 
 

O D L U K U  5 
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u 
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. Pristupnik treba 
imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
2. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (FSB, Zagreb) 
 

O D L U K U  6 
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. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković  
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić  
3. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
 
3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.  
 
Tablica promjene nositelja predmeta za ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio – Prilog 1 (na CD-u). 
 
3.5. Povjeravanje održavanja nastave. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u ak. 
god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv, jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Povjerenstva za nastavu usvajaju se prijedlozi povjeravanja održavanja nastave u ak. 
god. 2021./22. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
 
Tablica povjeravanja održavanja nastave u ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio – Prilog 2 (na CD-u). 
 
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2020./21. (bez glasovanja)  
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom semestru 
ak. god. 2020./21. 
 
3.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je u ljetnom upisnom 
roku upisno 269 novih studenata na predddiplomske sveučilišne studije te da su u tijeku upisi na 
diplomske sveučilišne studije. Također je obavijestila da su izvršene pripreme za odvijanje nastave u 
sljedećoj akademskoj godini koja započinje 4. listopada 2021., a nastavnici su dužni provjeriti 
informatičku opremu u učionicama. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 17. rujna 
2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 11. sjednice u ak. god. 2020./21., održane 17. rujna 2021. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedlog o pokretanju postupka izbora u 
znanstveno zvanje za pristupnike dr. sc. Dubravka Frankovića i dr. sc. Diega Sušnja.              
 
4.1.1. dr. sc. Dubravka Frankovića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za elektroenergetiku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Dubravka Frankovića u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić – član  
3. Prof. dr. sc. Igor Kuzle - 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. 

 
4.1.2. dr. sc. Diega Sušnja.              
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Diega Sušnja u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga – član  
3. Doc. dr. sc. Marko Gulić - član (Pomorski fakultet, Rijeka)  
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 pristupnicu dr. sc. Draganu Dogančić. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno izvješće Povjerenstava za izbor pristupnice u 
znanstveno zvanje. 
 
 Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić (predsjednik), prof. dr. 
sc. Ranko Biondić (član, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Anita Ptiček Siročić 
(članica, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno 
mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Draganu Dogančić izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.  
            
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnike Nikolu Lopca, mag. ing. el., Filipa Nikolića, mag. ing. mech., Frana Torbarinu, mag. ing. 
mech., Josipa Batistu, mag. ing. mech. i Lovra Liverića, mag. ing. mech. 
 
4.3.1. Nikole Lopca, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Nikole Lopca, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Detekcija nestacionarnih signala u šumu iz vremensko-frekvencijskih distribucija 
 korištenjem dubokog učenja. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je doc. dr. sc. Jonatan Lerga. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Damir Seršić – član (FER, Zagreb) 
3. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig – članica (Tehnički fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) 
 
4.3.2. Filipa Nikolića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Filipa Nikolića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Modeliranje odnosa strukture i mehaničkih značajki metodom  
konačnih elemenata i strojnim učenjem. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Marko Čanađija, a komentor izv. prof. 
dr. sc. Ivan Štajduhar. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Goran Mauša – član  
3. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković – član (FSB, Zagreb) 
 
4.3.3. Frana Torbarine, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Frana Torbarine, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Analiza energetske učinkovitosti termotehničkih sustava s latentnim spremnikom topline. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Kristian Lenić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Anica Trp  - predsjednica  
2. Doc. dr. sc. Boris Delač – član 
3. Izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, Zagreb) 
 
4.3.4. Josipa Batiste, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Josipa Batiste, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Analiza povećanja učinkovitosti cijevnih lamelnih izmjenjivača topline 
 ugradnjom generatora vrtloga. 

Predložena mentorica pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Anica Trp. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Paolo Blecich – član 
3. Prof. dr. sc. Ivanka Boras – članica (FSB, Zagreb) 
 
4.3.5. Lovra Liverića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Lovra Liverića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Razvoj legura s efektom prisjetljivosti oblika na bazi bakra mikrolegiranih srebrom. 
Predložena mentorica pri izradi doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić 
(Hrvatsko katoličko sveučilište), a komentorica doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Matej Fonović – član 
3. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Basić – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  Zagreb) 
           
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnice Sandre Kvaternik 
Simonetti, mag. ing. mech. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnicu Sandru Kvaternik Simonetti, mag. ing. mech.  
 
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. 
Marko Čanađija (predsjednik), prof. dr. sc. Gordan Jelenić (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u 
Rijeci) i prof. dr. sc. Zdenko Tonković (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) 
utvrđuje se da pristupnica Sandra Kvaternik Simonetti, mag. ing. mech. ispunjava Zakonom propisane 
uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Numerički model za analizu toplinskog izvijanja FG kompozitnih grednih nosača. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Domagoja Lanca, a za komentora prof. dr. sc. Gorana Turkalja. 
 
4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Matea Kirinčića, 
mag. ing. mech. i Andreja Borića, mag. ing. mech.  
 
4.5.1. Matea Kirinčića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Matea Kirinčića, mag. ing. mech. pod naslovom 

Eksperimentalna i numerička analiza povećanja učinkovitosti latentnog spremnika topline. 
Mentorica doktorske disertacije je prof. dr. sc. Anica Trp. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
 



 

 

 19 

1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Paolo Blecich - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Uroš Stritih - član (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 
            
4.5.2. Andreja Borića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Andreja Borića, mag. ing. mech. pod naslovom 

Analiza tehnoloških parametara i deformacija polimernih nanokompozitnih ploča  
tijekom inkrementalnog oblikovanja u jednoj točki. 

Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak (Fakulteta za strojništvo, Univerza v 
Ljubljani), a komentor prof. dr. sc. Zoran Jurković. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Pero Raos – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod) 
3. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić – član  
  
4.6. Promjena nositelja kolegija. 
  
Prodekanica je iznijela prijedlog promjene nositelja kolegija na poslijediplomskim sveučilišnim 
(doktorskim) studijima u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem dopisa doc. dr. sc. Sunčane Smokvina Hanza, voditeljice Modula 7 poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, 
Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti vrši se promjena nositelja kolegija 
Zaštita mora i priobalja tako da umjesto dosadašnjih sunositelja prof. dr. sc. Gorana Kniewalda i doc. 
dr. sc. Dunje Legović nositeljica bude doc. dr. sc. Dunja Legović. 
 
4.7. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu: 
 
Prodekanica je iznijela prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za izbor doktoranda za rad na 
znanstvenim projektima IRI2 pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge i HRZZ-a pod mentorstvom 
doc. dr. sc. Stefana Ivića i prof. dr. sc. Roberta Basana. 
 
4.7.1. IRI2 pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem rezultata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti i dopisa doc. dr. sc. Jonatana Lerge, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda, 
pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent uz 
zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Računarstvo, za rad na IRI2 projektu, pod nazivom AbsistemDCiCloud (KK.01.2.1.01.0179), 
voditelja doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
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1. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić - član 
3. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - član 

 
4.7.2. HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem rezultata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti i dopisa doc. dr. sc. Stefana Ivića, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda, 
pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent uz 
zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod 
nazivom Autonomni sustav bespilotnih letjelica za traženje i spašavanje na moru, voditelja doc. dr. sc. 
Stefana Ivića. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Stefan Ivić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta - član 
3. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član 

 
4.7.3. HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem rezultata natječaja Uspostavni istraživački projekti i dopisa doc. dr. sc. Stefana Ivića, raspisat 
će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda, pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića, u 
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na 
znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Autonomni sustav bespilotnih 
letjelica za traženje i spašavanje na moru, voditelja doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Stefan Ivić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta - član 
3. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član 

 
4.7.4. HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

O D L U K U   
Temeljem rezultata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti i dopisa prof. dr. sc. Roberta Basana, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda, 
pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana, 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 
modela za procjenu ponašanja materijala temeljenih na strojnom učenju, voditelja prof. dr. sc. Roberta 
Basana. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Robert Basan - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić - član 
3. Doc. dr. sc. Tea Marohnić - članica 
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4.8. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod 
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad 
na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (predsjednik), doc. 
dr. sc. Sandi Ljubić (član) i doc. dr. sc. Goran Mauša (član) te se izabire Mateju Napravnik, mag. ing. 
računarstva za doktorandicu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara, u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za 
znanost, pod nazivom Strojno učenje za prijenos znanja u medicinskoj radiologiji, voditelja izv. prof. dr. 
sc. Ivana Štajduhara. 
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.             

4.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu 
izvrsnost podnijeli asistenti Mateo Kirinčić i Ivan Lorencin. U nastavku je obavijestila da je na SharePoint 
postavljena nova Odluka o poticanju znanstvene izvrsnosti koja stupa na snagu 1. siječnja 2022., a uz 
Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima dodani su novi obrasci. Vezano uz 
javna izlaganja o rezultatima istraživanja studenata na poslijediplomskim sveučilišnim studijima, 
prodekanica je obavijestila da je nakon održanog javnog izlaganja potrebno dostaviti audio/video 
materijal koji će biti postavljen na web stranicu Znanost. Također je obavijestila da je 23. rujna 2021. 
na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana konferencija za doktorande My First Conference.   
 
 
Ad 5.) Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment do 
kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22. 
 
Zavod za industrijsko inženjerstvo i manadžment predložio je promjenu voditelja CIM laboratorija i 
Laboratorija za tehnička mjerenja. Članovima Vijeća prijedlog je dostavljen putem SharePointa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga Zavoda za industrijsko inženjerstvo i menadžment imenuju se voditelji 
laboratorija, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., kako slijedi: 
1. CIM laboratorij – doc. dr. sc. Sandro Doboviček (umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Milana    
                                    Ikonića) 
2. Laboratorij za tehnička mjerenja – asist. Maja Vlatković (umjesto dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc.  
                                                                   Sandra Dobovičeka) 
 
 
Ad 6.) Razno. (bez glasovanja)                       
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća o sljedećem: 
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- Početkom mjeseca listopada kreće novi ciklus nabavke laboratorijske opreme. 
- Sukladno odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje imamo obavezu izdati  
  Odluku o kompoziciji radnih opterećenja. 
- Senat je, na sjednici održanoj 21. rujna 2021., donio odluku o sufinanciranju istraživačko-razvojnih  
  programa UNIRI CLASS. Predviđena sredstva iznose 5.000.000 kn.  
- Povodom odlasku u mirovinu prof. dr. sc. Milana Ikonića, Dekan je iznio nekoliko riječi o njegovom   
  životopisu uz zahvalu na doprinosu u radu Fakulteta te mu poželio ugodnu i dugu mirovinu. Prof.  
  Ikonić zahvalio se svim djelatnicima na dugogodišnjoj suradnji. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te ih pozvao da pristupe glasovanju. 
 
Dekan je zaključio sjednicu u 13:30 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.     
 
                                                                             
                                                                                                                                     Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2021./22. 
(na CD-u) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE U AK. GOD. 2021./22. 
(na CD-u) 


