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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/11  
URBROJ: 2170-57-01-17-11 
Rijeka, 21. prosinca 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 3. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane 
21. prosinca 2017., s početkom u 13:00 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. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
7. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

   Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
14. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
15. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
16. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
17. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
18. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
19. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
20. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
21. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
22. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
23. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
24. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
25. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
26. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
27. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
28. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
29. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
30. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
31. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
32. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
33. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
34. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
35. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
36. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
37. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
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38. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
39. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
40. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
41. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
42. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
43. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
44. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
45. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
46. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
47. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
48. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
49. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
50. Doc. dr. sc. Damir Kolić 
51. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
52. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
53. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
54. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
55. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
56. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
57. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
58. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
59. Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. 
60. Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač 
61. Lenka Štajduhar, oec. 
62. Franko Hržić 
63. Sandra Kvaternik 
64. Lovro Štic  
65. Diego Sušanj 
66. Grigor Dumbović 
67. Ivan Golik 
68. Matea Ignatoski  
69. Marko Mesarić 
70. Filip Lipovac – zamjenik Endija Miletića 
71. Šimun Rogoznica  

                                      
 
NISU PRISUTNI:                 

1. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
3. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
4. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
5. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
6. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
7. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
8. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
9. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
10. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
11. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
13. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
14. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
15. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
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16. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
17. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
18. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
19. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
20. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
21. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
22. Doc. dr. sc. Anton Turk 
23. Doc. dr. sc. Samir Žic 
24. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
25. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
26. Damjan Banić 
27. Natalija Vitali 
28. Denis Mijolović  
29. Ivana Gašpert 
30. Marin Smilović 
31. Nika Žafran 
32. Ivana Žužić 

               Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija                            
            elektrotehnike     
 
Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskoga vijeća (dalje: Vijeća) i obavijestila da 
će u 14 sati Uprava Sveučilišta u Rijeci doći na naš fakultet i održati sastank s članovima Vijeća. 
 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. studenog 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 15. prosinca 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. Maja Dundović, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.2. Mia Filić, mag. računarstva i matematike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 

    3.2. Pokretanje postupka reizbora.                   
    3.3. Izvješće o vrednovanju rada asistenta u ak. god. 2016./17.* 
    3.4. Promjena nositelja predmeta. 
    3.5. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 15. prosinca 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Jonatana Lergu. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Viktora Sučića.* 
    4.3. Razno. 

5. Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i   
     visokog obrazovanja).*  

6. Izvješće Odbora za kvalitetu.* 

7. Razno.   
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TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. studenog 2017.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
24. studenog 2017.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2017. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 15. prosinca 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u 
ak. god. 2017./18., održane 15. prosinca 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. Maja Dundović, dipl. 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: izv. prof. dr. sc. Marina Franulović, 
prof. dr. sc. Neven Lovrin i doc. dr. sc. Kristina Marković te se izabire Maju Dundović, 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, 
znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije).  

Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Kristinu Marković. 
 
3.1.2. Mia Filić, mag. računarstva i matematike, 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. Renato Filjar (Ericsson 
Nikola Tesla), izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac i izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac te se izabire Miju 
Filić, mag. računarstva i matematike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.  
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3.2. Pokretanje postupka reizbora. 
 
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka reizbora. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. 

Zorana Jurkovića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za 

znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu 

Proizvodno strojarstvo, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.        

2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić (FESB, Split) 

3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta      

Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.    

4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,       

putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju 
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu 
Sveučilišta u Rijeci.  

                 
3.3. Izvješće o vrednovanju rada asistenta u ak. god. 2016./17. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Lovra Štica 
u ak. god. 2016./2017. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra 
Štica, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2016./17. 
 
3.4. Promjena nositelja predmeta. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se promjena nositelja predmeta Numeričke 
metode u konstruiranju (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako 
da uz dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Borisa Obsiegera, nositelj bude i doc. dr. sc. Željko Vrcan. 

 
O D L U K U  2 

Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se promjena nositelja predmeta 
Konstrukcijski elementi robota (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija 
strojarstva, tako da uz dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Borisa Obsiegera, nositeljica bude i doc. dr. 
sc. Kristina Marković. 
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3.5. Razno. 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je donijeta Odluka o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja od strane Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj. Odluka je postavljena na share-point Fakultetskoga vijeća te proslijeđena e-mailom 
nastavnicima zavoda. 
 
Prodekanica se zahvalila predstojnicima zavoda na dostavljenim tablicama nastavnih opterećenja. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 15. prosinca 
2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 3. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 15. prosinca 2017. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Jonatana Lergu. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora 
pristupnika u znanstveno zvanje. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, 
pokreće se izbor dr. sc. Jonatana Lergu u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Dokumentacija se upućuje na daljnje postupanje Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Splitu. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Viktora Sučića. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc.  Nino Stojković (predsjednik), prof. dr. 
sc. Branko Jeren (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Sven 
Lončarić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom 
Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Viktora Sučića izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Elektrotehnika. 
 
4.3. Razno. 
 
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija obavijestio je članove Vijeća da je pri pokretanju postupka izbora 
u znanstveno zvanje, za vanjskog člana povjerenstva, potrebno samo prvi put dostaviti potvrdu o izboru 
u zvanje. 
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Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu  
znanosti i visokog obrazovanja). 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno  
mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja).  
 
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, doc. 
dr. sc. Sandi Ljubić i doc. dr. sc. Jonatan Lerga te se izabire Domagoja Crljenka, dipl. ing. u stručno 
zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) u radnom 
odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Računalnom centru. 
 
 
Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu. Predsjednik Odbora  
prof. dr. sc. Duško Pavletić ukratko je upoznao članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja u 
ak. god. 2016./17. Provedena su vrednovanja kolegija, nastavnika i asistenata od strane studenata te 
je prosječna ocjena za zimski i ljetni semestar veća od 4,30. Nastavnici koji su dobili ocjenu manju od 3  
trebat će izvršiti procjenu samovrednovanja. Istraženi su uzroci neuspješnog studiranja te motivacija 
za upis na studij. Također, iznijete su konstruktivne sugestije studenata koje se odnose na potrebu 
dodatnog poboljšanja u održavanju nastave za pojedine kolegije u smislu redovitosti i kvalitete 
održavanja nastave, pravovremene informiranosti studenata o zahtjevima kolegija, usklađenosti vježbi 
s predavanjima, dostupnosti materijala za učenje i sl.  
 
U raspravu su se uključili izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik, prof. dr. sc. Mladen Perinić, prof. dr. sc. Roko 
Dejhalla, prof. dr. sc. Duško Pavletić, prof. dr. sc. Albert Zamarin i prof. dr. sc. Saša Zelenika. Nakon 
provedene rasprave dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić zatražila je da se nastava redovito održava, 
da studenti budu jasno i pravovremeno obaviješteni o pravilima na kolegiju, kriterijima ocjenjivanja, 
rezultatima kolokvija, da asistenti usklade svoj rad s predavanjima profesora te da se nastavnici s 
poštovanjem odnose prema studentima.  
 
 
Ad 7.) Razno.   
 
Dekanica je obavijestila članove Vijeća o sljedećem: 
 
- 24. studenog 2017. održana je manifestacija Job.Fair na kojoj su sudjelovali predstavnici 21 tvrtke. 
Istoga dana održan je Dan otvorenih laboratorija kojega je posjetilo oko 350 učenika srednjih škola. 
Oba događaja uspješno su protekla te su Dekanica i njen pomoćnik izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
zahvalili svima koji su sudjelovali u njihovoj organizaciji. Također su se zahvalili voditeljima studija i 
studentima koji su promovirali studijske programe Fakulteta u srednjim školama.  
 
- Fakultet je potpisao Ugovor o posuđivanju opreme s Royal Institute of Technology iz Stockholma 
(Švedska). Radi se o dvije robotske ruke i postolju. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina 
Franulović ukratko je obavijestila o navedenoj opremi  te uspostavljenim kontaktima sa znanstvenicima 
Instituta.  
 
- Naš fakultet ima namjeru prijaviti se na objavljeni Natječaj za internacionalizaciju visokog 
obrazovanja, za proširenje ponude studijskim programima koji bi se izvodili na engleskom jeziku, na 7. 
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razini (diplomski studij). Nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima pozvani su na iskaz načelnog 
interesa za sudjelovanje u razvoju ovih studijskih programa.  
 
- AZVO je donio Plan reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini u kojega je ušao i naš fakultet. 
Osnovali smo radne skupine u svrhu izrade Samoanalize. 
 
 
Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 14:10 sati. 
   
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 


