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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/21-01/11  
URBROJ: 2170-57-01-21-62 
Rijeka, 23. prosinca 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
23. prosinca 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 prof. dr. sc. Neven Bulić  
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
11. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
12. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
16. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
17. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
18. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
19. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
20. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
21. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
22. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
23. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
24. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
25. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
26. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
27. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
28. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
29. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
30. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
31. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
32. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
33. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
34. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
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35. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
36. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
37. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
38. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
39. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
40. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
41. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
42. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
43. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
44. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
45. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
46. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
47. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
48. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
49. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
50. Doc. dr. sc. Boris Delač 
51. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
52. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
53. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
54. Doc. dr. sc. David Ištoković 
55. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
56. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
57. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
58. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
59. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
60. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
61. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
62. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
63. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
64. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
65. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
66. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
67. Doc. dr. sc. Samir Žic 
68. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
69. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
70. Asist. Angela Bašić-Šiško  
71. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
72. Davor Bolf, mag. ing. 
73. Alen Jakoplić, mag. ing. 
74. Ivan Lorencin, mag. ing. 
75. Arian Skoki, mag. ing.  
76. Daniel Štifanić, mag. ing. 
77. Roberto Koren  
78. Danijel Marjanović  
79. Denis Mijolović  

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:                  

 
1. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
3. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
4. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
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5. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
6. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
7. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
8. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
9. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
10. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
11. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
12. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
13. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
14. Ivan Buterin  
15. Marina Banov  
16. Mihael Ćuže  
17. Alen Gačić  
18. Lana Miličević  
19. Tina Mlinarić 

            20. 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.  
 
Dekan je obavijestio da je prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić dobitnica Državne nagrade za znanost za 2020. 
godinu u području tehničkih znanosti, posebice za istraživanja numeričke simulacije dinamike broda i 
pomorskih objekata, valnih opterećenja, odziva morskih objekata i inženjerstva morske tehnologije te 
joj čestitao na nagradi. 
 
Također, Dekan je obavijestio da su na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 21. prosinca 2021., 
potvrđeni izbori u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za dr. sc. Ivana Štajduhara i dr. sc. 
Dubravka Frankovića. Dekan im je uputio čestitke. 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 26. studenog 2021. elektroničkim   
     putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2021.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 17. prosinca 2021.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                      redoviti profesor u trajnom zvanju.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22.* 
    3.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2020./21.* 
    3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2020./21.* 
    3.6. Razno. (bez glasovanja) 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 17. prosinca 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika: 
           4.1.1. dr. sc. Antu Skoblara. 
           4.1.2. dr. sc. Kristinu Marković. 
           4.1.3. dr. sc. Matea Kirinčića. 
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    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Jonatana Lergu.*   
    4.3. Izvješće Povjerenstva za oduzimanje znanstvenog zvanja za dr. sc. Vilka Mandića.*     
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Franka Hržića, mag. ing.  
            comp.* 
    4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech.*             
    4.6. Promjena mentora studentu poslijediplomskog doktorskog studija Tomislavu Bazini, mag. ing.  
            mech.* 
    4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a  
            voditelja izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara.* 
    4.8. Godišnja izvješća o radu poslijediplomskih sveučilišnih studija.* 
    4.9. Razno. (bez glasovanja) 
5. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina  
    Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.* 
6. Izvješće Odbora za kvalitetu.* (bez glasovanja) 
7. Razno. (bez glasovanja)                 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 26. studenog 2021. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2021./22., održane 26. studenog 2021. elektroničkim putem.  
 
U raspravu vezanu uz Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 22. studenog 2021. uključili 
su se prof. dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr. sc. Zlatan Car i prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica 
Trp.  
 
Vijeće je, većinom glasova (pet suzdržanih), usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec studeni 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec studeni 2021. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 17. prosinca 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u 
ak. god. 2021./22., održane 17. prosinca 2021. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbor u zvanje: 
 
3.1.1. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje                       
redoviti profesor u trajnom zvanju. 
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Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u zvanje 
i na radno mjesto. 
 
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. Senka Maćešić, prof. dr. 
sc. Marko Čanađija i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. Nelidu 
Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor 
u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica je izložila prijedlog za raspisivanje natječaja za koje imamo suglasnosti MZO-a i Sveučilišta 
u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1   

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i 
elektroniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektronike. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
2. Prof. dr. sc. Adrijan Barić (FER, Zagreb) 
3. Prof. dr. sc. Igor Krois (FER, Zagreb) 
 

O D L U K U  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 Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
2. Prof. dr. sc. Neven Bulić 
3. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
 
3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.  
 
Tablica promjene nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio (Prilog 1) na CD-u. 
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3.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2020./21. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 
2020./21. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće poslijedoktoranda dr. sc. Vladimira 

Frankija i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  2 
 Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće poslijedoktoranda dr. sc. Marka 

Perčića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  3 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće poslijedoktoranda dr. sc. Diega 

Sušnja i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  4 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće poslijedoktoranda dr. sc. Nikole 

Turka i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2020./21. 

3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2020./21. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 
2020./21. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 

 
O D L U K U  1 

Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Marte Alvir, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  2 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Nikole 

Anđelića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  3 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Davida Bačnara, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  4 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Damjana Banića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  5 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Angele Bašić-Šiško, mag. matematike, u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  6 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Josipa 

Batiste, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2020./21. 
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O D L U K U  7 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Luke Batistića, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  8 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Tomislava Bazine, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  9 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Alberta Zamarina pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Davora Bolfa, dipl. ing. brodogradnje u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  10 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Dominika Cikača, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  11 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Maje Dundović, dipl. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  12 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Gorana Mauše pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Borisa Gašparovića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  13 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Mateja Gljušćića, mag. ing. brodogradnje u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  14 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Petra 

Gljušćića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  15 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Luke Grbčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  16 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Franka Hržića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  17 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Alena Jakoplića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  18 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Vedrana Jurdane, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  19 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Matea 

Kirinčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  20 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Marka Čanađije pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Valentine Košmerl, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 
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O D L U K U  21 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Sandre Kvaternik Simonetti, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  22 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Davida Liovića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  23 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Sunčane Smokvina Hanza pozitivno se ocjenjuje 

rad asist. Lovra Liverića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  24 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ivana 

Lorencina, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  25 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ivane 

Lučin, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  26 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Ivana Markovinovića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  27 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  28 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Petre Miletić, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  29 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Gorana Mauše pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Marka Njirjaka, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  30 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Gorana Mauše pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Erika Otovića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  31 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Renea Prenca pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Michela Rojnića, mag. ing. elektortehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  32 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Sandija Ljubića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Alena Salkanovića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  33 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Denisa Selimovića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  34 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Ariana Skokija, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 
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O D L U K U  35 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Lovra Štica, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  36 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Zorana Šverka, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  37 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Frana Torbarine, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  38 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Nardija Verbanca, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  39 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Maje Vlatković, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  40 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Ane Vranković Lacković, mag. ing. računarstva u ak. god. 2020./21. 

O D L U K U  41 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Marka Čanađije pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Martina Zlatića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2020./21. 
 
3.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 17. prosinca 
2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 3. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 17. prosinca 2021. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika: 
 
Prodekanica je izložila prijedloge Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Antu Skoblara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ante Skoblara u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut - član  

3. Prof. dr. sc. Željan Lozina - član (FESB, Split)  
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. Kristinu Marković. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu, za provedbu postupka 
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Kristine Marković 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. Neven Lovrin - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Marina Franulović - članica  
3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković - član (FSB, 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. 
 
4.1.3. dr. sc. Matea Kirinčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku, za provedbu postupka 
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Matea Kirinčića u znanstveno zvanje 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 (FSB, 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. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Jonatana Lergu.   
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Damir Seršić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Nataša 
Hoić-Božić (članica, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru 
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pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Jonatana Lergu izabere u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 

 
4.3. Izvješće Povjerenstva za oduzimanje znanstvenog zvanja za dr. sc. Vilka Mandića. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za oduzimanje znanstvenog 
zvanja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof. 
dr. sc. Lado Kranjčević (član) i prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti – polja kemijskog 
inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstile tehnologije i grafičke 
tehnologije, mišljenje da su se pojavile činjenice i dokazi iz kojih proizlazi da pristupnik dr. sc. Vilko 
Mandić u trenutku prethodnog izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u području tehničkih 
znanost, polje interdisciplinarne tehničke znansti, po natječaju Metalurškog fakulteta u Sisku, 
potvrđenog Odlukom Matičnog odbora, od 28. lipnja 2017., KLASA: UP/I-640-03/17-01/0648, URBROJ: 
355-02-04-17-0002, nije ispunjavao propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje.  
Stoga se predlaže Matičnom odboru daljnje postupanje u postupku oduzimanja znanstvenog zvanja 
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne 
tehničke znanosti dr. sc. Vilku Mandiću, sve sukladno članku 37. Zakona. 
    
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Franka Hržića, mag. ing.           
        comp. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Franka Hržića, mag. ing. comp. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Franka Hržića, mag. ing. comp. Naslov teme doktorske disertacije je 

Analiza medicinskih rendgenskih slika primjenom strojnog učenja. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, a komentor doc. 
dr. sc. Sebastian Tschauner, dr. med. univ. (Medical University, Graz). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić – član  
3. Univ. prof. dr. h. c. Erich Sorantin, dr. med. univ. – član (Medical University, Graz) 
 
4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech.    
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena doktorska disertacija pristupnice Ivane Lučin, 
mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Ivane 
Lučin, mag. ing. mech. pod naslovom 
The application of artificial intelligence in water transportation systems. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Zoran Čarija, a komentor prof. dr. sc. Siniša Družeta.  
Disertacija je temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Stefan Ivić - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš - članica (FESB, Split; HEP Proizvodno područje Jug) 
         
4.6. Promjena mentora studentu poslijediplomskog doktorskog studija Tomislavu Bazini, mag. ing.  
        mech. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za 
promjenu mentora studentu poslijediplomskog doktorskog studija Tomislavu Bazini, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem prijedloga mentora i studenta, a slijedom suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija prof. dr. sc. Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike te 
samog studenta, imenuje se doc. dr. sc. Ervina Kamenara mentorom poslijediplomskog doktorskog 
studija studentu Tomislavu Bazini, mag. ing. mech. 
 
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a  
       voditelja izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranada za rad 
na znanstvenom projektu HRZZ-a voditelja izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (predsjednik), doc. 
dr. sc. Sandi Ljubić (član) i doc. dr. sc. Goran Mauša (član) te se izabire dr. sc. Roberta Baždarića u 
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand uz zasnivanje radnog odnosa na određeno 
vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na 
znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Strojno učenje za prijenos znanja u 
medicinskoj radiologiji, voditelj kojeg je izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar.   
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.    
 
 4.8. Godišnja izvješća o radu poslijediplomskih sveučilišnih studija. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća voditelja poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija prof. dr. sc. Domagoja Lanca o radu poslijediplomskih sveučilišnih studija za ak. 
god. 2020./21. na obrascima PDS-4. 
  
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Prihvaćaju se izvješća voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. 
Domagoja Lanca o radu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija za ak. god. 2020./21. na 
obrascima danim u prilogu odluke. 
 
Navedena izvješća dana su u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio (Prilog 2) na CD-u. 
 
 4.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da 
su pristigli konačni rezultati za UNIRI potpore te da će svim prijavljenim kandidatima našega fakulteta 
biti isplaćena financijska sredstva. Također je obavijestila da su na SharePointu postavljeni dokumenti 
s dopunjenim opisom postupka prijave znanstveno-istraživačkih projekata. U nastavku je obavijestila 
da je Sveučilište u Rijeci raspisalo Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije 
znanosti i umjetnosti u ukupnom iznosu od 200.000 kuna. 
 
 
Ad 5.) Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina  
Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljena dokumentacija za odobravanje plaćenog dopusta 
za doc. dr. sc. Ervina Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja na University of California Santa 
Barbara (UCSB), SAD. Temeljem čl. 40. i 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 
9/19), za odobravanje plaćenog dopusta u trajanju dužem od 30 dana, poslodavcu je potrebna 
prethodna suglasnost znanstvenog odnosno stručnog vijeća. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe i podrške Zavoda za konstruiranje u strojarstvu daje se suglasnost dekanu 
prof. dr. sc. Dušku Pavletiću da donese odluku o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina Kamenara, u 
u razdoblju od 10. siječnja do 10. travnja 2022., u svrhu znanstvenog usavršavanja na University of 
California Santa Barbara (UCSB), SAD. 
 
 
Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu.  (bez glasovanja) 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu o provedenim 
vrednovanjima u ak. god. 2020./21. Predsjednik Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Marko Čanađija 
upoznao je članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja. U ak. god. 2020./21. provedena su 
vrednovanja kolegija, nastavnika i asistenata od strane studenata, istraženi su uzroci neuspješnog 
studiranja te motivacija za upis na studij.  
 
 
Ad 7.) Razno. (bez glasovanja)                 
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća o sljedećem: 
 

 Sukladno izvješću povjerenika Dekana za studentski sport prof. dr. sc. Nina Stojkovića, Dekan 
je obavijestio da je muška ekipa našega fakulteta osvojila 1. mjesto u futsalu na sportskom 
natjecanju na Sveučilištu. 
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 Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 21. prosinca 2021., usvojen je plan 
zapošljavanja i napredovanja u 2022. Također je donijeta Odluka o dodjeli stipendija za 
izvrsnost koju je dobilo osam naših studenata na čemu im je Dekan čestitao.  

 Sveučilište u Rijeci potpisalo je strateško partnerstvo s Courserom kojim se omogućuje 
djelatnicima i studentima stjecanje dodatnih vještina i kompetencija. 

 Završena je javna nabava računala. 

 Održana je manifestacija Job.Fair koja je imala dobar odaziv. 

 Povodom 61. obljetnice Fakulteta otvorena je izložba na postamentima na Korzu gdje će biti 
od 15. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022., a nakon toga seli na Kampus. 

 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te ih pozvao da pristupe glasovanju.  
 
Dekan je zaželio sretne božićne i novogodišnje blagdane te zaključio sjednicu u 13:05 sati. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.     
 
                                                                             
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH 
(DOKTORSKIH) STUDIJA ZA AK. GOD. 2020./21. 

(obrasci PDS-4 na CD-u) 


