Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/19-01/9
URBROJ: 2170-57-01-19-38
Rijeka, 27. rujna 2019.
ZAPISNIK
s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2018./19., održane 27.
rujna 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
5. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Zlatan Car
8. Prof. dr. sc. Zoran Čarija
9. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
10. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
11. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
12. Prof. dr. sc. Zoran Jurković
13. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
14. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
15. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
16. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
17. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
18. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
19. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
20. Prof. dr. sc. Nino Stojković
21. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
22. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
23. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
24. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
25. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
26. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
27. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
28. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
29. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
30. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
31. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
32. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
33. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
34. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
35. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
36. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
37. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
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38. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
39. Doc. dr. sc. Paolo Blecich
40. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
41. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
42. Doc. dr. sc. Boris Delač
43. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
44. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
45. Doc. dr. sc. Ivan Dražić
46. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
47. Doc. dr. sc. Goran Gregov
48. Doc. dr. sc. Dario Iljkić
49. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
50. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
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. Vedran Mrzljak
58. Doc. dr. sc. Rene Prenc
59. Doc. dr. sc. Loredana Simčić
60. Doc. dr. sc. Ante Skoblar
61. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
62. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
63. Doc. dr. sc. Sanjin Troha
64. Doc. dr. sc. Anton Turk
65. Doc. dr. sc. Marko Valčić
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. Melita Štefan Trubić, v. pred.
71. Asist. Angela Bašić-Šiško
72. Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
73. Sandra Kvaternik, mag. ing. u zamjenu za Damjana Banića, mag. ing.
74. Luka Batistić, mag. ing.
75. Vedran Medica Viola, mag. ing.
76. Diego Sušanj, mag.ing.
77. Nikola Turk, mag. ing.
78. Daniel Ivaničić
79. Luka Vukonić
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog
studija elektrotehnike
NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnica dekanice prof. dr. sc. Marina Franulović
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor
4. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
5. Prof. dr. sc. Miroslav Joler
6. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Damir Arbula
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Maja Marković, mag. ing.
Sven Celin
Silvano Drpić
Petra Gugleta
Ivan Jokić
Vito Medved
Denis Mijolović
Toni Polonijo
Erik Smoljan
Maša Stanković

Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća (dalje:
Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19. srpnja 2019.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2019.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.*
3.1. Izbori u zvanja*
3.1.1. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju
3.1.2. dr. sc. Robert Basan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor
3.1.3. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor
3.1.4. dr. sc. Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje
poslijedoktorand
3.1.5. Martin Zlatić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent
3.1.6. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent
3.1.7. Michele Rojnić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent
3.2. Raspisivanje natječaja
3.3. Pokretanje postupka reizbora
3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2019./2020.*
3.5. Povjeravanje održavanja nastave*
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.*
3.7. Razno.
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Igor Bonefačić
4.1.2. dr. sc. Neven Bulić
4.1.3. dr. sc. Renato Šarc
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Paolo Blecich*
4.2.2. dr. sc. Vladimir Glažar*
4.2.3. dr. sc. Vedran Mrzljak*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivice Marušića, dipl. ing.*
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem. teh.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Tihane Kostadin, mag. ing. mech.*
4.6. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akad. god. 2019./2020.*
4.7. Razno.
5. Davanje suglasnosti Dekanici za donošenje odluke o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira Kolića u
svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.*
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.*
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. –
2021./22.
9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. –
2021./22.
10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i
Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
12. Razno.
TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19. srpnja 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19.
srpnja 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice u ak. god.
2018./19., održane 20. rujna 2019. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog
Povjerenstva, kako slijedi:
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3.1. Izbori u zvanja:
Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor
u trajnom zvanju
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Jasna
Prpić-Oršić i prof. dr. sc. Joško Parunov (FSB, Zagreb), te se izabire dr. sc. Alberta Zamarina, dipl. ing.
brodogradnje 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 Brodogradnja.

3.1.2. dr. sc. Robert Basan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, prof. dr. sc. Saša
Zelenika i prof. dr. sc. Milan Kljajin (SF, Slavonski Brod), te se izabire dr. sc. Roberta Basana, dipl. ing.
strojarstva 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
Strojarstvo.
3.1.3. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković, prof. dr. sc. Saša
Vlahinić i prof. dr. sc. Ivica Pavić (FER, Zagreb), te se izabire dr. sc. Vitomira Komena, dipl. ing. elektrotehnike
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika.
3.1.4. dr. sc. Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, izv. prof. dr.
sc. Dubravko Franković i doc. dr. sc. Rene Prenc, te se izabire Vladimira Frankija, 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.
3.1.5. Martin Zlatić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija, prof. dr. sc. Goran
Turkalj i izv. prof. dr. sc. Marino Brčić, te se izabire Martina Zlatića, mag. ing. strojarstva u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marka Čanađiju.
3.1.6. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Jonatan Lerga, izv. prof. dr. sc. Ivan
Štajduhar i doc. dr. sc. Sandi Ljubić, te se izabire Guruprasada Madhale Jadava, dipl. ing. elektrotehnike u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Jonatana Lergu.
3.1.7. Michele Rojnić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković, doc. dr.
sc. Vedran Kirinčić i doc. dr. sc. Rene Prenc, te se izabire Michela Rojnića, mag. ing. elektrotehnike u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Renea Prenca.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
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, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković
3. Prof. dr. sc. Duško Pavletić.
ODLUKU 2
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 Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zoran Čarija
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2. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta.
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija
3. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević.
ODLUKU 4
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dario iljkić
2. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor.
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o postupku reizbora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Vere Gradišnik na
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. Za reizbor na radno mjesto
potrebna su znanja iz područja elektronike.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković
3. Izv. prof. dr. sc. Tihomir Betti (FESB, Split).
3.) Zaposlenica je dužna 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 zaposlenice s mišljenjem o ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih
obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu Sveučilišta u Rijeci.
3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2019./2020.
Na share-point je postavljena tabela u kojoj su sadržane promjene nositelja predmeta za nadolazeću
akademsku godinu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta za ak. god. 2019./20.
prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD-u. (Prilog 1)
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3.5. Povjeravanje održavanja nastave.
Na share-point je postavljena tabela povjeravanja održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Povjerenstva za nastavu usvajaju se prijedlozi o povjeravanju održavanja nastave u ak. god.
2019./20. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD-u.
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena detaljni prikaz o prolaznosti u ljetnom semestru ak. god.
2018./2019.
3.7. Razno.
Pod točkom Razno prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Anica Trp je izvijestila nazočne članove Vijeća o
pokazateljima upisa studenata na Tehnički fakultet.
Nadalje je podsjetila o otvorenom natječaju za izbor demonstratora.
Nastavno je Prodekanica zamolila nastavnike da ukoliko bude potrebe za izmjenama u kalendaru nastave da
shodno istome izvrše i prateće, pravovremene organizacijske pripreme.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost
s 11. sjednice u ak. god. 2018./19., održane 20. rujna 2019.
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija je izložio prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Igor Bonefačić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Igora Bonefačića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - član
3. Prof. dr. sc. Ivanka Boras (članica, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu).
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.
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4.1.2. dr. sc. Neven Bulić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Nevena Bulića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković - član
3. Prof. dr. sc. Damir Sumina (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu).
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.
4.1.3. dr. sc. dr. sc. Renato Šarc.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe i prijedloga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Renata Šarca u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Professor emeritus Julijan Dobrinić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija – član
3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Sveučilište u
Zagrebu, Varaždin).
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere
u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana imenovanja.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno
zvanje.
4.2.1. dr. sc. dr. sc. Paolo Blecich.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. dr. sc. Kristian
Lenić (član) i prof. dr. sc. Ivanka Boras (članica, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Paola Blecicha izabere u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Vladimir Glažar.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. dr. sc. Kristian
Lenić (član) i prof. dr. sc. Ivanka Boras (članica, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Vladimira Glažara izabere u
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
4.2.3. dr. sc. Vedran Mrzljak.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković (predsjednik), prof. dr. sc.
Tomislav Mrakovčić (član) i prof. dr. sc. Gojmir Radica (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Vedrana
Mrzljaka izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivice Marušića, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za pristupnika
Ivicu Marušića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc.
Dubravko Franković (predsjednik), prof. dr. sc. Viktor Sučić (član) i dr. sc. Ante Elez (član, Končar – Generatori i
motori d.d.) utvrđuje se da pristupnik Ivica Marušić, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu
doktorske disertacije pod naslovom
Određivanje kuta opterećenja sinkronog generatora bazirano na Goertzelovom algoritmu.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Neven Bulić.
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem. teh.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing.
kem. teh.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Vedrane
Špada, dipl. ing. kem. teh. pod naslovom
Priprava nanokompozita iz ugljikovih nanocijevi i Al-legure visokotlačnim lijevanjem.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza - predsjednica
2. Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić (članica, Metalurški fakultet u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu)
3. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić (članica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u
Zagrebu).
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4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Tihane Kostadin, mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće o ocjeni doktorske disertacije pristupnice Tihane
Kostadin, mag. ing. mech. Prof. dr. sc. Zoran Jurković rekao je par uvodnih riječi o biografiji pristupnice Tihane
Kostadin, mag. ing. mech., njenom dosadašnjem radu, kao i o temi doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Jurković (predsjednik), doc. dr. sc.
Dario Iljkić (član) i prof. dr. sc. Dražen Bajić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta
u Splitu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnice Tihane Kostadin, mag. ing. mech. pod
naslovom Utjecaj hlađenja hladnim komprimiranim zrakom na korozijsku otpornost pri obradi dijelova od
nehrđajućeg čelika.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zoran Jurković – predsjednik
2. Doc. dr. sc. Dario Iljkić – član
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta
u Splitu).
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak, 18. listopada 2019. u 11:00 sati u prostoriji U1.
3.) Djelovotkinjom se imenuje asist. Maja Marković, mag. ing. mech.
4.6. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akad. god. 2019./2020.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Tomislava
Mrakovčića i Izvješća Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske)
studije vrši se upis pristupnika na prvu godinu, prema popisu danom u prilogu ove odluke. (Prilog 3)
Upisi u prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija, u ak. god. 2019./20., bit će održani u
razdoblju od 30. rujna do 4. listopada 2019.
4.7. Razno.
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija je izvijestio nazočne članove vijeća da su 4 rada objavljena u prvom
kvartilu, a riječ je o radovima asistenta Andreja Borića, prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, doc. dr. sc. Stefana Ivića
i doc. dr. sc. Goranke Štimac Rončević.
5. Davanje suglasnosti Dekanici za donošenje odluke o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira Kolića u
svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena osobna molba za odobravanje neplaćenog dopusta za doc.
dr. sc. Damira Kolića u svrhu znanstvenog usavršavanja na Columbia Sveučilištu u New Yorku, SAD, kao i
mišljenje predstojnika Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Dekanica je pojasnila da je,
temeljem čl. 40., st. 2. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/19), za odobravanje
neplaćenog dopusta u trajanju duljem od 30 dana poslodavcu potrebna prethodna suglasnost znanstvenog
odnosno stručnog vijeća.
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U raspravu na ovu točku dnevnog reda su se uključili prof. dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr. sc. Lado Kranjčević,
prof. dr. sc. Mladen Perinić, prof. dr. sc. Neven Lovrin i prof. dr. sc. Roko Dejhalla.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (1 protiv, 5 suzdržanih) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem osobne molbe daje se suglasnost dekanici prof. dr. sc. Jasni Prpić-Oršić da donese odluku o
neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira Kolića, u trajanju od godine dana s početkom 1. listopada 2019., u
svrhu znanstvenog usavršavanja na Columbia Sveučilištu u New Yorku, SAD.
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljeni prijedlozi zavoda o imenovanju voditelja ustrojbenih
jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU1
Imenuju se voditelji katedri za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
Zavod za automatiku i elektroniku
1. Katedra za elektroniku, robotiku i automatiku – prof. dr. sc. Zlatan Car
2. Katedra za mjerne sustave – prof. dr. sc. Nino Stojković
3. Katedra za signale i sustave – prof. dr. sc. Viktor Sučić
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
1. Katedra za dinamiku plovnih objekata – prof. dr. sc. Jasna Prpić - Oršić
2. Katedra za konstrukciju plovnih objekata – prof. dr. sc. Albert Zamarin
3. Katedra za otpor i propulziju broda – prof. dr. sc. Roko Dejhalla
4. Katedra za projektiranje plovnih objekata – doc. dr. sc. Anton Turk
5. Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje – izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Zavod za elektroenergetiku
1. Katedra za opću elektrotehniku – doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
2. Katedra za električna postrojenja i elektroenergetske sustave – izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
3. Katedra za električne strojeve i pogone – doc. dr. sc. Rene Prenc
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management
1. Katedra za organizaciju i operacijski management – prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Katedra za proizvodne tehnologije – prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Katedra za mjernu tehniku i sustave kvalitete – prof. dr. sc. Duško Pavletić
4. Katedra za projektiranje procesa – prof. dr. sc. Mladen Perinić
5. Katedra za proizvodnu opremu i robotiku – prof. dr. sc. Zoran Jurković
Zavod za konstruiranje u strojarstvu
1. Katedra za inženjersku grafiku – doc. dr. sc. Kristina Marković
2. Katedra za konstruiranje i precizno inženjerstvo – izv. prof. dr. sc. Robert Basan
3. Katedra za konstrukcijske elemente – prof. dr. sc. Marina Franulović
4. Katedra za prijenosnike snage i transportna sredstva – prof. dr. sc. Neven Lovrin
Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju
1. Katedra za primijenjenu matematiku i fiziku – doc. dr. sc. Ivan Dražić
2. Katedra za strane jezike i kineziologiju – mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred.
Zavod za materijale
1. Katedra za inženjerstvo materijala – doc. dr. sc. Dario Iljkić
2. Katedra za strukturu i svojstva materijala - doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo
1. Katedra za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – prof. dr. sc. Zoran Čarija
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2. Katedra za računarsko inženjerstvo – izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Zavod za računarstvo
1. Katedra za komunikacijske sustave – prof. dr. sc. Miroslav Joler
2. Katedra za programsku podršku – doc. dr. sc. Sandi Ljubić
3. Katedra za inteligentne računalne sustave – prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Zavod za tehničku mehaniku
1. Katedra za čvrstoću konstrukcija – prof. dr. sc. Domagoj Lanc
2. Katedra za dinamiku strojeva – prof. dr. sc. Sanjin Braut
3. Katedra za mehaniku tijela – prof. dr. sc. Marko Čanađija
Zavod za termodinamiku i energetiku
1. Katedra za termodinamiku i termotehniku – prof. dr. sc. Anica Trp
2. Katedra za tehniku hlađenja – prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Katedra za brodsko strojarstvo – prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
4. Katedra za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša – doc. dr. sc. Vladimir Glažar
ODLUKU2
Imenuju se voditelji laboratorija za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
Zavod za automatiku i elektroniku
1. Laboratorij za automatiku i robotiku – izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju – prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Laboratorij za elektroniku – izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
4. Laboratorij za asistivnu tehnologiju – prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
5. Laboratorij za statističku analizu i obradu signala – prof. dr. sc. Viktor Sučić
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
1. Laboratorij za brodsku hidromehaniku – doc. dr. sc. Dunja Legović
2. Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije – doc. dr. sc. Marko Valčić
3. Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji – prof. dr. sc. Albert Zamarin
4. Laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje brodogradilišta – izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Zavod za elektroenergetiku
1. Laboratorij za električne strojeve i pogone – doc. dr. sc. Rene Prenc
2. Laboratorij za opću elektrotehniku – mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.
3. Laboratorij za elektroenergetiku – mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred.
4. Laboratorij za primjenu energetske elektronike – izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
5. Laboratorij za nadzor, zaštitu i vođenje EES-a – doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management
1. CIM laboratorij – prof. dr. sc. Milan Ikonić
2. Laboratorij za obradu odvajanjem čestice – prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Laboratorij za plastičnu obradu i obradne strojeve – asist. Graciela Šterpin-Valić
4. Laboratorij za tehnička mjerenja – doc. dr. sc. Sandro Doboviček
5. Laboratorij za zavarivanje i osiguranje kvalitete - prof. dr. sc. Duško Pavletić
6. Laboratorij za inteligentne strojeve i obradne sustave – prof. dr. sc. Zoran Jurković
Zavod za konstruiranje u strojarstvu
1. Laboratorij za fotoelasticimetriju – doc. dr. sc. Kristina Marković
2. Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku – doc. dr. sc. Goran Gregov
3. Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije – prof. dr. sc. Neven Lovrin
4. Laboratorij za precizno inženjerstvo – prof. dr. sc. Saša Zelenika
5. Laboratorij za mjerenje hrapavosti – doc. dr. sc. Tea Marohnić
6. Laboratorij za tenzometriju – izv. prof. dr. sc. Robert Basan
7. Laboratorij za akustiku – doc. dr. sc. Željko Vrcan
Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju
1. Laboratorij za fiziku – doc. dr. sc. Tomislav Žic
2. Fonolaboratorij– mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred.
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Zavod za materijale
1. Laboratorij za ispitivanje materijala - doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
2. Laboratorij za toplinsku obradu i inženjerstvo površina - doc. dr. sc. Dario Iljkić
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo
1. Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – doc. dr. sc. Stefan Ivić
2. Laboratorij za računarsko inženjerstvo – prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Zavod za računarstvo
1. Laboratorij za komunikacije i mrežne sustave – izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
2. Laboratorij za programsko inženjerstvo i obradu informacija – izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija – doc. dr. sc. Jonatan Lerga
4. Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave – izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Zavod za tehničku mehaniku
1. Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija – prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija – asist. Damjan Banić
3. Laboratorij za numeričku analizu konstrukcija – doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
4. Laboratorij za mjerenje i analizu deformacija – izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
5. Laboratorij za mehatroniku u strojarstvu – doc. dr. sc. Ante Skoblar
6. Laboratorij za dinamiku strojeva – doc. dr. sc. Goranka Štimac-Rončević
Zavod za termodinamiku i energetiku
1. Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
2. Laboratorij za rashladnu tehniku – prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Laboratorij za motore – doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
4. Laboratorij za industrijsku energetiku – doc. dr. sc. Viktor Dragičević
5. Laboratorij za toplinska mjerenja – prof. dr. sc. Kristian Lenić
6. Laboratorij za toplinske turbostrojeve – izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić

Budući dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić iznio je članovima Vijeća prijedloge imenovanja za točke od 7. do 11.
dnevnoga reda.
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (1 suzdržan) donijelo
ODLUKU
Imenuju se prodekani za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp – prodekanica za nastavu
2. Prof. dr. sc. Marina Franulović – prodekanica za znanstvenu djelatnost
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar – prodekan za poslovne odnose
8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. –
2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Imenuju se voditelji sveučilišnih i stručnih studija za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako
slijedi:
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Anton Turk
3. elektrotehnike: doc. dr. sc. Rene Prenc
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4. računarstva: doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Preddiplomski stručni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Goran Gregov
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Anton Turk
3. elektrotehnike: mr. sc. Marijana Živić – Đurović, v. pred.
ODLUKU 2
Imenuju se voditelji poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija te pripadajućih modula za mandatno
razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo,
Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti
Voditelj studija: prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Voditelji modula:
1. Modul 1 – Proizvodno strojarstvo: prof. dr. sc. Zoran Jurković
2. Modul 2 – Termoenergetika: prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Modul 3 – Računarska mehanika: prof. dr. sc. Goran Turkalj
4. Modul 4 – Projektiranje i gradnja plovnih objekata: prof. dr. sc. Roko Dejhalla
5. Modul 5 – Konstruiranje u strojarstvu: doc. dr. sc. Kristina Marković
6. Modul 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava: prof. dr. sc. Duško Pavletić
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika
Voditelj studija: prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Voditelji modula:
1. Modul 1 - Elektroničko-informacijski sustavi: prof. dr. sc. Zlatan Car
2. Modul 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo
Voditelj studija: prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Voditelj modula:
1. Modul 1 - Računarstvo: doc. dr. sc. Jonatan Lerga
ODLUKU 3
Imenuju se voditelji stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Boris Delač
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
3. elektrotehnike: doc. dr. sc. Ivan Volarić
4. računarstva: doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Preddiplomski stručni studij
4. strojarstva: doc. dr. sc. Stefan Ivić
5. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
6. elektrotehnike: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20.2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuju se članovi stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. –
2021./22. kako slijedi:
Povjerenstvo za nastavu
 prof. dr. sc. Anica Trp – predsjednica
 prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - predstojnica ZMFSJK
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prof. dr. sc. Roko Dejhalla - predstojnik ZBIMT
doc. dr. sc. Kristina Marković - predstojnica ZKS
prof. dr. sc. Zoran Jurković - predstojnik ZIIM
prof. dr. sc. Branimir Pavković - predstojnik ZTE
prof. dr. sc. Goran Turkalj - predstojnik ZTM
prof. dr. sc. Zlatan Car - predstojnik ZAE
doc. dr. sc. Jonatan Lerga - predstojnik ZR
prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predstojnik ZMFRI
izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predstojnik ZEE
doc. dr. sc. Dario Iljkić - predstojnik ZM
doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - voditeljica sveučilišnih studija strojarstva
doc. dr. sc. Anton Turk - voditelj sveučilišnih i stručnog preddiplomskog studija
brodogradnje
 doc. dr. sc. Rene Prenc - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
 doc. dr. sc. Sandi Ljubić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
 doc. dr. sc. Goran Gregov - voditelj stručnog preddiplomskog studija strojarstva
 mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. - voditeljica stručnog preddiplomskog studija
elektrotehnike
 Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
 prof. dr. sc. Marina Franulović – predsjednica
 akademik Elso Kuljanić
 prof. dr. sc. Domagoj Lanc
 prof. dr. sc. Marko Čanađija
 doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
 prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
 prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
 izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
 doc. dr. sc. Tomislav Žic
 prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
 prof. dr. sc. Sanjin Braut – predsjednik
 prof. emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić
 izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
 prof. dr. sc. Mladen Perinić
 izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
 izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
 doc. dr. sc. Ervin Kamenar
 prof. dr. sc. Jussi Sopanen, Lappeenranta University of Technology
 izv. prof. dr. sc. Igor Budak, University of Novi Sad
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu
 izv. prof. dr. sc. Robert Basan – predsjednik
 prof. dr. sc. Milan Ikonić
 prof. dr. sc. Miroslav Joler
 izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
 doc. dr. sc. Ivan Dražić
 doc. dr. sc. Igor Bonefačić
 doc. dr. sc. Sanjin Troha
16

 doc. dr. sc. Ante Skoblar
 Marta Lončarević, prof., dipl. knjižničarka
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za informatičku djelatnost
 izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar– predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
 doc. dr. sc. Ozren Bukovac
 doc. dr. sc. Samir Žic
 Domagoj Crljenko, dipl. ing.
 Darko Vidučić, dipl. ing.
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva:
 prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 prof. dr. sc. Neven Lovrin – zamjenik
 doc. dr. sc. Vedran Mrzljak – djelovođa
brodogradnje:
 prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Tin Matulja – zamjenik
 doc. dr. sc. Marko Valčić – djelovođa
elektrotehnike:
 prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik
 mr. sc. Branka Dobraš, v. pred – djelovotkinja
računarstva:
 izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
 prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 doc. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa
Povjerenstvo za završne ispite:
- preddiplomskog sveučilišnog studija
strojarstva:
 prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 prof. dr. sc. Neven Lovrin – zamjenik
 doc. dr. sc. Vedran Mrzljak – djelovođa
brodogradnje:
 prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Tin Matulja – zamjenik
 doc. dr. sc. Marko Valčić – djelovođa
elektrotehnike:
 prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik
 mr. sc. Branka Dobraš, v. pred – djelovotkinja
računarstva:
 izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
 prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 doc. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa
- stručnog studija
strojarstva:
 izv. prof. dr. sc. Robert Basan – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić – zamjenik
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doc. dr. sc. Ervin Kamenar – djelovođa
brodogradnje:
prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
izv. prof. dr. sc. Tin Matulja – zamjenik
doc. dr. sc. Marko Valčić – djelovođa
elektrotehnike:
prof. dr. sc. Saša Vlahinić – predsjednik
izv. prof. dr. sc. Saša Sladić – zamjenik
asist. dr. sc. Vladimir Franki - djelovođa

10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuju se članovi Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
 prof. dr. sc. Marko Čanađija – predsjednik
 prof. emeritus dr. sc. Božidar Križan
 prof. dr. sc. Anica Trp
 prof. dr. sc. Marina Franulović
 prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
 prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
 prof. dr. sc. Nino Stojković
 izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
 izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, HEP, Rijeka
 doc. dr. sc. Tea Marohnić
 doc. dr. sc. Goran Mauša
 asist. Davor Bolf
 Žarko Burić, mag. ing.
 Željka Gulić, mag. oec. - tajnica Odbora za kvalitetu
 predstavnik studenata
11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente
i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Imenuju se članovi, zamjenici i tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva
za studente za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
1.) Članovi Stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
- izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić – predsjednik
- prof. dr. sc. Miroslav Vrankić – zamjenik predsjednika
- prof. dr. sc. Roberto Žigulić – član
- doc. dr. sc. Vladimir Glažar – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
2.) Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
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- prof. dr. sc. Saša Vlahinić – predsjednik
- prof. dr. sc. Goran Cukor – zamjenik predsjednika
- prof. dr. sc. Ivo Ipšić – član
- prof. dr. sc. Zoran Čarija – zamjenik
- izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član
- doc. dr. sc. Samir Žic - zamjenik
- doc. dr. sc. Paolo Blecich – član
- doc. dr. sc. Igor Bonefačić – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik
Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
3.) Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente iz redova
administrativnog osoblja: Tanja Veljčić.
Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente imenuje
se na vrijeme od tri godine.
ODLUKU 2
Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
 prof. dr. sc. Roberto Žigulić – predsjednik
 prof. dr. sc. Neven Lovrin
 Natalija Forgić – tajnica Etičkog povjerenstva
 predstavnik studenata
ODLUKU 3
1) Imenuju se članovi, zamjenici i tajnica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike za mandatno
razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. kako slijedi:
 izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina – predsjednik
 prof. dr. sc. Zoran Čarija – zamjenik predsjednika
 prof. dr. sc. Saša Vlahinić – član
 doc. dr. sc. Željko Vrcan – zamjenik
 asist. Nikola Anđelić – član
 asist. Diego Sušanj – zamjenik
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
2) Tajnica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike iz redova administrativnog osoblja: Tanja
Veljčić.
Tajnica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike imenuje se na vrijeme od tri godine.
12. Razno.
--Pod točkom Razno Dekanica je istaknula da je Odlukom o dodjeli državnih nagrada za znanost Ministarstva
znanosti i obrazovanja za 2018. godinu nagradom za životno djelo nagrađen profesor našeg Fakulteta, prof. dr.
sc. Josip Brnić, professor emeritus.
Članovi Vijeća čestitali su mu pljeskom.
--Nadalje je obavijestila nazočne da su izbori u viša zvanja potvrđeni na Senatu za sada, redovitog profesora dr.
sc. Alfreda Viškovića i redovitog profesora u trajnom zvanju dr. sc. Milana Ikonića.
Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.
--Dekanica je također izvijestila prisutne da se u narednom periodu očekuje službena obavijest o intervalu u
kojem se sredstva potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta za 2018. godinu moraju utrošiti.
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--Uz kratak osvrt na biografiju te darovanje poklon-paketa upriličen je oproštaj od našeg profesora koji od 1.
listopada 2019. odlazi u mirovinu, prof. dr. sc.Livia Šušnjića. Dekanica mu je poželjela dugu i sretnu mirovinu,
a članovi Vijeća ispratili su ga pljeskom. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić zahvalio se svojim kolegama na uspješnoj
suradnji.
--Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, na kraju svoga dekanskog mandata, zahvalila je na suradnji svojim najbližim
suradnicima, prodekanima i pomoćnicima, glavnom tajniku i voditeljici Ureda dekana te bivšoj i sadašnjoj
tajnici prodekana.
Dekanica se zahvalila na uspješnoj i ugodnoj suradnji za vrijeme cijelog svog mandata i svim članovima Vijeća,
posebno predstojnicima Zavoda, bivšim prorektorima i sadašnjoj prorektorici Sveučilišta u Rijeci kao i
zaposlenicima Fakulteta koji nisu članovi Vijeća, a itekako su doprinijeli uspješnom radu Fakulteta.
Posebno je istaknula da joj je bila iznimna čast i zadovoljstvo predstavljati uglednu ustanovu kao što je to
Tehnički fakultet.
Dekanica je zaključila svoju zahvalu na uspješnoj i produktivnoj suradnji svojim suradnicima i zaposlenicima
poželjevši puno sreće i uspjeha novoj Upravi Fakulteta u njihovom radu.
Budući dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić zahvalio se Dekanici na dosadašnjoj uspješnoj suradnji u svoje ime i u
ime članova Uprave.
Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 13:20 sati.

Zapisnik sastavila:
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić

20

PRILOG 1

TABELA NOSITELJA PREDMETA ZA AK. GOD. 2019./20.
(NA CD-U)

PRILOG 2

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE
(NA CD-U)

PRILOG 3

POPIS PRISTUPNIKA ZA UPIS NA PRVU GODINU POSLIJEDIPLOMSKIH
SVEUČILIŠNIH (DOKTORSKIH) STUDIJA U AK. GOD. 2019./20.

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 17. rujna 2019.

Popis pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2019./20.

Red.
br.

Prezime i ime

Godina
rođenja

Završeni
fakultet

Trajanje
studija
(godina)

God.
dipl.

Srednja
ocjena

Zaposlenje

Plaća
troškove

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
1995. Strojarski fakultet, Sl. Brod
2
2018
4,95
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
1.
David Liović
1991.
Tehnički
fakultet,
Rijeka
2
2018.
4,90
Tehnički
fakultet,
Rijeka
Ne
2.
Ante Sikirica
1992.
Tehnički
fakultet,
Rijeka
2
2018.
3,95
Medicinski
fakultet,
Rijeka
Da
3.
Teodora Milošević
1996.
Tehnički
fakultet,
Rijeka
2
2019.
4,88
Tehnički
fakultet,
Rijeka
Ne
4.
Martin Zlatić
1993.
Tehnički
fakultet,
Rijeka
2
2017.
4,57
Cimos
d.d.,
Kopar,
Slovenija
Da
5.
Filip Nikolić
1991.
Tehnički
fakultet,
Rijeka
2
2019.
4,89
Tehnički
fakultet,
Rijeka
Ne
6.
Tomislav Bazina
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Elektrotehnike
1981.
Tehnički fakultet, Rijeka
5
2006.
4,40
HEP ODS d.o.o.
Da
1.
Nikola Bogunović
1992.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2019.
4,23
HEP Trgovina d.o.o.
Da
2.
Josip Ivankić
1993.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
3,64
Tehnomont d.o.o., Pula
Da
3.
Even Živić
1987.
Tehnički fakultet, Rijeka
5
2010.
4,56
HEP ODS d.o.o.
Da
4.
Deni Ćetković
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Računarstva
1985.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2010.
4,90
Allseas Group S.A., Švicarska
Da
1.
Ivan Miškulin
1994.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2018.
4,81
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
2.
Alen Salkanović
1993.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
4,20
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
3.
Ana Vranković
1965.
Vojna akademija, Zadar
4
1989.
3,60
Tehničko veleučilište, Zagreb
Da
4.
Marinko Žagar
1993.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2018.
4,22
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
5.
Denis Selimović
1972.
FER, Zagreb
5
2011.
4,85
Tehničko veleučilište, Zagreb
Da
6.
Goran Malčić
* ne plaćaju ako budu izabrani za asistenta

Modul

Voditelj modula

5
3
3
3
3
5

Neven Lovrin
Roberto Žigulić
Roberto Žigulić
Roberto Žigulić
Roberto Žigulić
Neven Lovrin

2
2
2
2

Dubravko. Franković
Dubravko Franković
Dubravko Franković
Dubravko Franković

1
1
1
1
1
1

Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:

1 - Proizvodno strojarstvo, 2 – Termoenergetika, 3 - Računarska mehanika, 4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata, 5 - Konstruiranje u strojarstvu, 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 - Elektroničko-informacijski sustavi, 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Računarstva
1 - Računarstvo

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET

Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 17. rujna 2019.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija

STROJARSTVA, BRODOGRADNJE, TEMELJNIH TEHNIČKIH ZNANOSTI I INTERDISCIPLINARNIH ZNANOSTI
na Tehničkom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2019./20.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bodovi
Ime i prezime

Tomislav Bazina
Martin Zlatić
David Liović
Ante Sikirica
Filip Nikolić
Teodora Milošević

Modul

5
3
5
3
3
3

Predloženi
mentor(ica)

Voditelj modula

Saša Zelenika
Marko Čanađija
Marina Franulović
Lado Kranjčević
Marko Čanađija
Lado Kranjčević

Neven Lovrin
Roberto Žigulić
Neven Lovrin
Roberto Žigulić
Roberto Žigulić
Roberto Žigulić

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

29,23
29,13
29,65
29,30
26,99
22,65

15
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0

25
25
25
25
25
25

10
10
9
9
8
8

94,23
64,13
63,65
63,30
59,99
55,65

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo
2- Termoenergetika
3 - Računarska mehanika
4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata
5 - Konstruiranje u strojarstvu
6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 30 studenata

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET

Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 17. rujna 2019.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija

ELEKTROTEHNIKE
na Tehničkom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2019./20.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.

Bodovi
Ime i prezime
Nikola Bogunović
Deni Ćetković
Josip Ivankić
Even Živić

Modul

2
2
2
2

Predloženi mentor

Vitomir Komen
Vitomir Komen
Dubravko Franković
Saša Sladić

Voditelj modula
Dubravko Franković
Dubravko Franković
Dubravko Franković
Dubravko Franković

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 – Elektroničko-informacijski sustavi
2 – Elektroenergetika i nove tehnologije
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 10 studenata

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

25,80
26,92
24,58
20,48

20
0
0
0

5
0
0
0

25
25
25
25

10
9
8
8

85,80
60,92
57,58
53,48

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET

Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 17. rujna 2019.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija

RAČUNARSTVA
na Tehničkom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2019./20.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bodovi
Ime i prezime
Ana Vranković
Ivan Miškulin
Alen Salkanović
Goran Malčić
Denis Selimović
Marinko Žagar

Modul

1
1
1
1
1
1

Predloženi
mentor

Voditeljica modula

Jonatan Lerga
Ivo Ipšić
Ivan Štajduhar
Ivan Štajduhar
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga

Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga
Jonatan Lerga

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Računarstva:
1 – Računarstvo
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 10 studenata

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

24,40
29,30
28,67
28,95
24,54
19,50

10
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
0

25
25
25
25
25
25

9
9
7
6
8
8

68,40
68,30
60,67
59,95
57,54
52,50

