
 

 

 1 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/21-01/10  
URBROJ: 2170-57-01-21-27 
Rijeka, 26. studenog 2021. 

 
 

Z A P I S N I K 
 
s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
26. studenog 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. Marino Brčić      
6. Prof. dr. sc. Robert Basan 
7. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
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. Miroslav Joler 
14. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
15. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
16. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
19. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
21. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
22. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
23. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
24. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
25. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
26. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
27. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
28. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
29. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
30. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
31. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
32. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
33. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
34. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
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35. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
36. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
37. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
38. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
39. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
40. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
41. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
42. Doc. dr. sc. Boris Delač 
43. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
44. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
45. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
46. Doc. dr. sc. David Ištoković 
47. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
48. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
49. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
50. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
51. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
52. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
53. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
54. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
55. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
56. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
57. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
58. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
59. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
60. Asist. Angela Bašić-Šiško  
61. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
62. Davor Bolf, mag. ing. 
63. Alen Jakoplić, mag. ing. 
64. Ivan Lorencin, mag. ing. 
65. Arian Skoki, mag. ing.  
66. Daniel Štifanić, mag. ing. 
67. Roberto Koren  
68. Danijel Marjanović  
69. Tina Mlinarić 

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:                  

 
1. Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Neven Bulić  
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
3. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
4. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
5. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
6. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
7. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
8. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
9. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
10. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
11. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
12. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
13. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
14. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
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15. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
16. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
17. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
18. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
19. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
20. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
21. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
22. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
23. Doc. dr. sc. Samir Žic 
24. Ivan Buterin  
25. Marina Banov  
26. Mihael Ćuže  
27. Alen Gačić  
28. Denis Mijolović  
29. Lana Miličević  
30. 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.  
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. listopada 2021. elektroničkim  
    putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2021.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 22. studenog 2021.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                       redoviti profesor.* 
            3.1.2. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
            3.1.3. dr. sc. Stefan Ivić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.* 
            3.1.4. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, izbor u nastavno zvanje predavač.* 
            3.1.5. Matija Varga, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.*  
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Razno. (bez glasovanja) 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 22. studenog 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje pristupnika: 
           4.1.1. dr. sc. Vladimira Frankija. 
           4.1.2. dr. sc. Ivana Dražića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika: 
            4.2.1. dr. sc. Tomislava Senčića.* 
            4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana.* 
            4.2.3. dr. sc. Ervina Kamenara.* 
            4.2.4. dr. sc. Luku Grbčića.* 
            4.2.5. dr. sc. Dijanu Oskoruš.*     
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    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Denija Ćetkovića, mag. ing.  
            el.*  
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika: 
            4.4.1. Frana Torbarine, mag. ing. mech.*  
            4.4.2. Filipa Nikolića, mag. ing. mech.*  
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing.  
            mech.* 
    4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na: 
           4.6.1. IRI2 projektu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge.* 
           4.6.2. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana.* 
           4.6.3. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Marković.* 
           4.6.4. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića.* 
           4.6.5. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića.* 
    4.7. Izvješća mentora i doktoranada poslijediplomskih sveučilišnih studija.*             
    4.8. Razno.*(bez glasovanja) 
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice u ak. god. 2021./22. održane  
    17. studenog 2021.* 
    5.1. Članstvo Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu – promjene. (bez glasovanja) 
    5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.* 
    5.3. Razno. (bez glasovanja) 
6. Izvješće Dekana za ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja)  
7. Izvješće Studentskog zbora za ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja) 
8. Razno. (bez glasovanja)  
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. listopada 2021. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2021./22., održane 29. listopada 2021. elektroničkim putem.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec listopad 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec listopad 2021. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 22. studenog 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice u 
ak. god. 2021./22., održane 22. studenog 2021. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila 
je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
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3.1. Izbori u zvanja: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća za izbor pristupnika u zvanje i na radno 
mjesto. 
 
3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, 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. Nino Stojković, prof. dr. 
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Igor Kuzle (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), te se izabire 
dr. sc. Dubravka Frankovića, 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. 
 
3.1.2. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, 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. Mario 
Čagalj (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split) i prof. dr. sc. Goran Martinović 
(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek), te se izabire dr. sc. Ivana 
Štajduhara, dipl. ing. računarstva 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. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.3. dr. sc. Stefan Ivić, 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: izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić, prof. dr. 
sc. Siniša Družeta i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. Stefana 
Ivića, 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. 
 
3.1.4. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, izbor u 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: doc. dr. sc. Kristina Marković, prof. dr. 
sc. Marina Franulović i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), 
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te se izabire Andreja Borića, mag. ing. strojarstva 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. 
 
3.1.5. Matija Varga, mag. ing. elektrotehnike, 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. Dubravko Franković,  
prof. dr. sc. Neven Bulić i doc. dr. sc. Rene Prenc, te se izabire Matiju Vargu, 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 prof. dr. sc. Nevena Bulića. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica je izložila prijedlog za raspisivanje natječaja za kojega imamo suglasnost MZO-a i 
Sveučilišta u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Raspisat će se natječaj za izbor 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. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Mladen Perinić 
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
3. Doc. dr. sc. David Ištoković 
 
3.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp podsjetila je mentore da do 1. prosinca 2021. trebaju 
dostaviti izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2020./21. 
 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 22. studenog 
2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 1. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 22. studenog 2021. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje pristupnika: 
 
Prodekanica je izložila prijedloge Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Vladimira Frankija. 
 
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. Vladimira Frankija u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Alfredo Višković - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić - član  
3. Prof. dr. sc. Mario Vražić - 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. Ivana Dražića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku i strane jezike, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivana Dražića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika. 
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak na Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
4.2.1. dr. sc. Tomislava Senčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (predsjednik), 
prof. dr. sc. Branimir Pavković (član) i prof. dr. sc. Gojmir Radica (član, Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno 
mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Tomislava Senčića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
 
4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković (predsjednik), prof. 
dr. sc. Kristian Lenić (član) i prof. dr. sc. Ante Čikić (član, Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin), 
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivicu Glavana izabere 
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Strojarstvo. 
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4.2.3. dr. sc. Ervina Kamenara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika (predsjednik), izv. prof. 
dr. sc. Goran Gregov (član) i prof. dr. sc. Željko Domazet (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Ervina Kamenara izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.4. dr. sc. Luku Grbčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević (predsjednik), prof. 
dr. sc. Siniša Družeta (član) i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), 
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Luku Grbčića izabere 
u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti.  
 
4.2.5. dr. sc. Dijanu Oskoruš. 
 
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. Lado Kranjčević (član) i prof. dr. sc. Ranko Biondić (član, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), 
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Dijanu Oskoruš 
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 Denija Ćetkovića, mag. ing. 
el. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Denija Ćetkovića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Denija Ćetkovića, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Unaprijeđeni model elektroenergetske mreže za optimalni razmještaj  
distribuiranih izvora i kondenzatorskih baterija. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Vitomir Komen. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Ivica Pavić – član (FER, Zagreb) 
3. Doc. dr. sc. Rene Prenc – član  
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4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnike Frana Torbarinu, mag. ing. mech. i Filipa Nikolića, mag. ing. mech. 
 
4.4.1. Frana Torbarine, 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. 
Anica Trp  (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Delač (član) i izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek (član, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Fran Torbarina, mag. ing. 
mech. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Analiza energetske učinkovitosti termotehničkih sustava s latentnim spremnikom topline. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristiana Lenića. 
 
4.4.2. Filipa Nikolića, 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: izv. prof. dr. 
sc. Marino Brčić (predsjednik), doc. dr. sc. Goran Mauša (član) i prof. dr. sc. Zdenko Tonković (član, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Filip Nikolić, mag. 
ing. mech. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

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

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marka Čanađiju, a za komentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing. 
mech. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrasci Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Andreja Borića, mag. ing. mech. Predsjednik Stručnog povjerenstva 
za ocjenu dokotorske disertacije prof. dr. sc. Marko Čanađija ukratko je upoznao članove Vijeća sa 
životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za 
obranu doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof. 
dr. sc. Pero Raos (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Slavonskom Brodu) i izv. 
prof. dr. sc. Dario Iljkić (član), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju 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. 
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1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Pero Raos - član (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u 

Slavonskom Brodu) 
3. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić - član 

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 10. prosinca 2021. u 10:00 sati u učionici U1.               
3.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Davida Ištokovića.                                                            
 
4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća Povjerensava za izbor doktoranada za 
rad na znanstvenim projektima HRZZ-a. 
 
4.6.1. IRI2 projektu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga (predsjednik), izv. 
prof. dr. sc. Mladen Tomić (član) i doc. dr. sc. Sandi Ljubić (član) te se izabire Anne Marie Mihel, mag. 
ing. računarstva za doktorandicu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge, u suradničko 
zvanje i na radno mjesto asistentica uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu IRI2, 
AbsistemDCiCloud (KK.01.2.1.01.0179), voditelj kojeg je izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga. 
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.    
 
4.6.2. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Robert Basan (predsjednik),  izv. prof. 
dr. sc. Dario Iljkić (član) i doc. dr. sc. Tea Marohnić (članica) te se izabire Elu Marković, mag. ing. 
strojarstva za doktorandicu pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana, u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentica uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a, pod nazivom 
Razvoj modela za procjenu ponašanja materijala temeljenih na strojnom učenju, voditelj kojeg je prof. 
dr. sc. Robert Basan. 
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.    
 
4.6.3. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Marković. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Marković (predsjednica), prof. 
dr. sc. Marina Franulović (članica) i doc. dr. sc. Željko Vrcan (član) te se izabire Jasena Zenzerovića, 
mag. ing. strojarstva za doktoranda pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Marković, u suradničko 
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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 HRZZ-a, pod 
nazivom Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala, voditeljica kojeg je prof. dr. sc. Marina 
Franulović. 
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na 
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.   
Odluka stupa na snagu kada Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.    
 
4.6.4. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Stefan Ivić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Siniša Družeta (član) i izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić (član) te se izabire Karla Jakca, mag. ing. strojarstva 
za 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, voditelj 
kojeg je doc. dr. sc. Stefan Ivić.   
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.    
 
4.6.5. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Stefan Ivić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Siniša Družeta (član) i izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić (član) te se izabire Luku Lanču, mag. ing. strojarstva 
za 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, voditelj 
kojeg je doc. dr. sc. Stefan Ivić.   
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.    
 
4.7. Izvješća mentora i doktoranada poslijediplomskih sveučilišnih studija. 
 
Članovima Vijeća su, putem sharePointa, dostavljena izvješća voditelja poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija prof. dr. sc. Domagoja Lanca. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost, prihvaćaju se izvješća voditelja 
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Domagoja Lanca o dostavljenim 
izvješćima mentora i doktoranada za akdemsku godinu 2020./21. 
Izvješća su dana u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio (Prilog 1).           



 

 

 12 

4.8. Razno.(bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da su radove u Q1 
kategoriji objavili asistenti Franko Hržić, Sandi Baressi Šegota i Ivan Lorencin, svi sa suradnicima te im 
uputila čestitke. Također je obavijestila da je uveden ISVU sustav i za studente poslijediplomskih 
sveučilišnih studija te da su dodani obrasci PDS-18 Upis ECTSa po aktivnostima i PDS-19 Prijavnica za 
ocjenjivanje kolegija, a novoupisani studenti su već uvedeni u sustav te za njih više nema papirnatih 
indeksa. U nastavku, prodekanica je obavijestila da se Godišnje izvješće o vrednovanju UNIRI projekata 
iskusnih znanstvenika očekuje do kraja mjeseca, nakon čega će uslijediti financiranje zadnje rate, a 
sredstva doznačena u 12. mjesecu 2020. treba potrošiti do 31. ožujka 2022. Prodekanica je obavijestila 
da se, temeljem odluke Dekana, rok za trošenje financijskih sredstava za poticaj za znanstvenu 
izvrsnost za 2020. godinu produžuje do 30. lipnja 2022.    
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice u ak. god. 2021./22. 
održane 17. studenog 2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i 
knjižnicu s 1. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 17. studenog 2021. Predsjednik Povjerenstva prof. 
dr. sc. Robert Basan izložio je prijedloge, kako slijedi: 
 
5.1. Članstvo Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu – promjene. (bez glasovanja) 
 
Predsjednik Povjerenstva obavijestio je da je zbog odlaska u mirovinu dosadašnjeg člana Povjerenstva 
prof. dr. sc. Milana Ikonića, došlo do promjene u sastavu Povjerenstva za izdavačku djelatnost i 
knjižnicu koje sad broji 9 članova. 
 
5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene recenzije i izjava autora o postotku pokrivenosti 
sadržaja predmeta planiranim izdanjem Sveučilišta Aspekti liberalizacije električnog sustava za energiju 
autora prof. dr. sc. Alfreda Viškovića i autora pojedinih poglavlja dr. sc. Vladimira Frankija. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prihvaća se prijavljeni rukopis 
Aspekti liberalizacije električnog sustava za energiju, autora prof. dr. sc. Alfreda Viškovića i autora 
pojedinih poglavlja dr. sc. Vladimira Frankija, kao izdanje Sveučilišta u Rijeci.  
   

i 
 

Z A K LJ U Č A K 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu zaključuje se da prijavljeni rukopis 
Aspekti liberalizacije električnog sustava za energiju, autora prof. dr. sc. Alfreda Viškovića i autora 
pojedinih poglavlja dr. sc. Vladimira Frankija pokriva sadržaje predmeta kako je navedeno u Izjavi 
autora danoj u prilogu.  
 
Izjava autora o postotku pokrivenosti sadržaja predmeta planiranim izdanjem dana je u prilogu 
Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2). 
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5.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 6.) Izvješće Dekana za ak. god. 2020./21. (bez glasovanja)  
 
Povodom obilježavanja 61. obljetnice osnutka i rada Fakulteta, dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
podnio je članovima Vijeća Izvješće o aktivnostima i radu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 
akademskoj godini 2020./2021. 
 
 
Ad 7.) Izvješće Studentskog zbora za ak. god. 2020./21. (bez glasovanja) 
 
Predsjednica Studentskog zbora našega fakulteta studentica Tina Mlinarić podnijela je članovima 
Vijeća Izvješće o radu Studentskog zbora u ak. god. 2020./21. 
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja)  
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci odlučeno da se mandat 
člana Savjeta Sveučilišta prof. dr. sc. Gorana Turkalja produži do 22. prosinca 2022. Također je 
obavijestio da je Sveučilište raspisalo Natječaj UNIRI-STIMULATIVNE POTPORE za 2021. godinu; da je 
Senatu dostavljen plan zapošljavanja i napredovanja čije se usvajanje očekuje u mjesecu prosincu 
2021.; da imamo mogućnost zapošljavanja znanstvenika-povratnika. 
 
U nastavku, Dekan je obavijestio da je u tijeku procedura nabavke nastavne opreme, a za javnu nabavu 
računala je potpisan Ugovor te se očekuje da će isporuka krenuti polovinom mjeseca prosinca 2021. 
 
U sklopu obilježavanja 61. obljetnice Fakulteta bit će organiziran Sajam poslova-Job.Fair koji će se 
održavati online od 6. do 10. prosinca 2021. Sa svrhom promoviranja studija Fakulteta, od 15. prosinca 
ove godine do 10. siječnja 2022. na Korzu će biti postavljeni panoi, koji će nakon toga biti preseljeni na 
Kampus. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te ih pozvao da pristupe glasovanju. 
 
Dekan je zaključio sjednicu u 13:25 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.     
 
                                                                             
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

IZVJEŠĆA VODITELJA POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH (DOKTORSKIH) 
STUDIJA PROF. DR. SC. DOMAGOJA LANCA 



Dekanu
Prof. dr. sc. Du5ku Pavleti6u

Povjerenstvu za poslijediplomske studije i znanost

Fakultetskom viie6u

(doktorskih) studija za akad. god.2020.l2l.

Sukladno dlanku 19. Pravilnika o poslijediplomskim sveudili5nim (doktorskim) studijima,
podnosim dekanu Tehnidkoga fakulteta zavr5no Izvje5ie o prikupljenim Izvje5dima mentora studenata
poslijediplomskih sveudili5nih (doktorskih) studija zaakad.god.2020.121.

Tijekom mjeseca listopada 2021., putem voditelja poslijediplomskih studija, a u skladu s

obvezom podno5enja izvje56a putem obrasca PDS-7, godi5njih Izvje56a o radu studenata
poslijediplomskih studija dekbnu podneseno je za sedamdeset i sedmero studenata.

Uvidom u prikupljerlalzvje(la (prilog) utvrdeno je da ih se 74 mole srnatrati pozitivnima,2
uvjetno pozitivna, dokjejedrlo izvje56e izdvojeno kao negativno.

Voditelj poslijediplomskih studija

U*

Prilog:

- IzvjeSda mentora ( obrascima PSD-7)



dtja

SveudiliSte u Rijeci
TEHNICKI FAKULTET
Voditelj poslij ediplomskih sti.r

Prof. dr. sc. Domagoj Lanc

Rijeka, 12. studenoga 202 1 .

Dekanu
Prof. dr. sc. Duiku Pavleti6u

Povjerenstvu za poslijediplomske studije i znanost

Fakultetskom vijeiu

Predmet: Izvje36e o godi5njim izvje$6ima studenata poslijediplomskih sveuiiliSnih (doktorskih)
studija za akad. god,. 2020./21.

Sukladno dlanku 18. Pravilnika o poslijediplomskim sveudili5nim (doktorskim) studijima,
podnosim dekanu Tehnidkbga fakulteta zavr5no Izvje56e o prikupljenim IzvjeS6ima studenata
poslijediplomskih sveudiliSnih (doktorskih) studija zaakad.3od.2020.121.

Tijekom mjeseca listopada 2021, putem voditelja poslijediplomskih studija, a u skladu s

obvezom podno5enja izvje5da putem obrasca PDS-5, godi5nja Izvje56a dekanu podnijelo je pedeset i
devetero studenata.

Uvidom u prikupljeira Izvjeida (prilog) utvrduje se da se sva mogu smatrati pozitivnima te
predlaLem da se sva Izvje5ia prihvate.

Voditelj posl ijediplomskih studija

Prof.

Prilog:

- Izvje5da studenata na obrascima PSD-5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

IZJAVA AUTORA O POKRIVENOSTI SADRŽAJA PREDMETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




