Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/14-01/5
URBROJ: 2170-57-01-14-17
Rijeka, 30. svibnja 2014.

ZAPISNIK
s 8. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2013./14., održane 30.
svibnja 2014., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1. Dekan, prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Prodekanica, prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
3. Prodekanica, prof. dr. sc. Anica Trp
4. Pomoćnik dekana, prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
5. Prof. dr. sc. Josip Brnić
6. Prof. dr. sc. Goran Cukor
7. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
8. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
9. Prof. dr. sc. Bernard Franković
10. Prof. dr. sc. Božidar Križan
11. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
12. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
13. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
14. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
15. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
16. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
17. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
18. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
19. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
20. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
21. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
22. Prof. dr. sc. Nino Stojković
23. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
24. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
25. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
26. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
27. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
28. Doc. dr. sc. Robert Basan
29. Doc. dr. sc. Marino Brčić
30. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
31. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
32. Doc. dr. sc. Marko Hadjina
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Olga Čerina
Ljubica Pavlović
Filip Stojanac
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike (bez prava glasa)

NISU BILI PRISUTNI:
1. Prodekan, prof. dr. sc. Duško Pavletić
2. Pomoćnik dekana, izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Pomoćnik dekana, doc. dr. sc. Neven Bulić
4. Prof. dr. sc. Zlatan Car
5. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
6. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
7. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
8. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
9. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
10. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
11. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
12. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati – sabbatical
13. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
14. Prof. dr. sc. Luka Sopta
15. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
16. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
17. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
18. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
19. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
20. Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić
21. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
22. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
23. Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
24. Izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić – sabbatical
25. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
26. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
27. Izv. prof. dr. sc. Albert Zamarin
28. Doc. dr. sc. Siniša Družeta
29. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
30. Neven Munjas, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
31. Paolo Blecich, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
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32.
33.
34.
35.
36.

Ivan Pavković
Toni Koraca
Lovro Liverić
Emil Rubinić
Diego Sušanj

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. travnja 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec travanj 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 23. svibnja 2014.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Veljko Jardas, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
3.4. Ažuriranje ishoda učenja i literature za predmete na sveučilišnim i stručnim studijima.*
3.5. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 23. svibnja 2014.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Dražena Kostelca, dipl. ing.*
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Ivicu Glavana, dipl. ing.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Karla Nađa, dipl. ing.*
4.4. Razno.
5. Imenovanje predstojnika Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.*
6. Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.
7. Razno.
TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. travnja 2014.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
25. travnja 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec travanj 2014.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće dekana za mjesec travanj 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 23. svibnja 2014.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice
održane 23. svibnja 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Veljko Jardas, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru pristupnika
u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Neven Bulić, izv. prof. dr. sc.
Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH), te se izabire Veljka Jardasa, dipl. ing. el. u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom
od 50%, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Automatizacija i robotika.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
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, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na Zavodu za
elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
2. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
3. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na znanstvenonastavno radno mjesto za dr. sc. Sinišu Družetu i dr. sc. Kristijana Lenca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Siniše
Družete na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
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znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida,
za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Luka Sopta
2. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic
3. Prof. dr. sc. Mario Šavar (FSB, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
ODLUKU 2
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Kristijana Lenca na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna inteligencija,
za rad na Zavodu za računarstvo.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka)
3. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
3.4. Ažuriranje ishoda učenja i literature za predmete na sveučilišnim i stručnim studijima.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljeni ažurirani ishodi učenja i studijske literature za
predmete na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim studijima.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju ažurirani ishodi učenja i studijske literature
za predmete na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim studijima.
3.5. Razno.
Prof. dr. sc. Anica Trp podsjetila je predstojnike zavoda da do utorka 3. lipnja 2014., za predmete u
okviru Zavoda, dostave prijedlog nositelja predmeta za ak. god. 2014./15.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da su temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci na javnu raspravu
stavljeni nacrti Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci (rasprava je otvorena

5

do 10. srpnja 2014.) i Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora (rasprava
je otvorena do 12. lipnja 2014.).
U nastavku, Dekan je obavijestio da će sljedeći mjesec sjednice Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost i Povjerenstva za nastavu biti održane u petak 13. lipnja 2014.
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 23. svibnja
2014.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost s 8. sjednice održane 23. svibnja 2014. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Jasna
Prpić-Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Dražena Kostelca, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije Dražena Kostelca, dipl. ing. Prof. dr. sc. Tonči Mikac je, u ime predsjednika Povjerenstva,
ukratko upoznao članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnika
Dražena Kostelca, dipl. ing. Prodekanica za znanstvenu djelatnost iznijela je prijedlog članova
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Radujković
(predsjednik - Građevinski fakultet, Zagreb), prof. dr. sc. Tonči Mikac (član) i doc. dr. sc.
Mladen Vukomanović (član - Građevinski fakultet, Zagreb) kojim se pozitivno ocjenjuje
doktorsku disertaciju pristupnika Dražena Kostelca, dipl. ing. pod naslovom Implementacija
projektnoga pristupa planiranja na razini strateškoga planiranja.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Mladen Radujković – član (Građevinski fakultet, Zagreb)
3. Doc. dr. sc. Mladen Vukomanović – član (Građevinski fakultet, Zagreb)
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 16. lipnja 2014. u 10:30 sati u
učionici U1.
4.) Djelovođom se imenuje v. asist. dr. sc. Svena Maričića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Ivicu Glavana, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije Ivice Glavana, dipl. ing. Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Bernard Franković ukratko je
upoznao članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnika Ivice Glavana,
dipl. ing. Prodekanica za znanstvenu djelatnost iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bernard Franković
(predsjednik), prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec (mentor), prof. dr. sc. Željko Bogdan (član,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), prof. dr. sc. Vladimir Medica (član) i prof. dr. sc.
Enco Tireli (član - Pomorski fakultet, Rijeka) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju
pristupnika Ivice Glavana, dipl. ing. pod naslovom Modeliranje, simulacija i optimizacija
trigeneracijskih energetskih sustava.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Željko Bogdan – član (FSB, Zagreb)
4. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – član
5. Prof. dr. sc. Enco Tireli – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 30. lipnja 2014. u 11:00 sati u
učionici U1.
4.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Tomislava Senčića.
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Karla Nađa, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za pristupnika
Karla Nađa, dipl. ing. Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju
postupka prijave teme doktorske disertacije. U raspravu su se uključili: prof. dr. sc. Loreta Pomenić, prof.
dr. sc. Bernard Franković, prof. dr. sc. Branimir Pavković, prof. dr. sc. Josip Brnić, Prodekanica za
znanstvenu djelatnost i Dekan.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Karla Nađa, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je Razvoj sustava za pripremu pitke vode
primjenom elektrokemijskih metoda i naprednih oksidacijskih procesa.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Znanstvena savjetnica dr. sc. Višnja Oreščanin – predsjednica (Napredna energija d.o.o.,
Zagreb)
2. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – član
3. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – član
4.4. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je članove Vijeća da su objavljeni rezultati natječaja
HRZZ Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti koji su otvoreni u listopadu 2013. te je za tri
znanstvenika s našega fakulteta donijeta odluka o financiranju projekata prijavljenih na natječaj. Novi
natječaj bit će raspisan sredinom lipnja 2014.
U nastavku, Prodekanica je obavijestila da je u toku natječaj HRZZ Projekt razvoja karijera mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.
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Također je obavijestila da je na web-stranici Fakulteta objavljen popis korisnika potpora
znanstvenoistraživačkih projekata kao i da su postavljene sve doktorske disertacije pristupnika koji su
doktorirali od listopada 2010. do danas. Doktorske disertacije pristupnika koji su doktorirali ranije
također mogu biti postavljene na web-stranicu.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je članove Vijeća da je u toku ažuriranje nositelja
predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim studijima.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je na sjednici Matičnog odbora dr. sc. Dunja Matulja izabrana u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a na istoj sjednici dr. sc. Boris Ljubenkov nije izabran u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik zbog netočno upisanih podataka u izvješću Stručnog
povjerenstva. Stoga je Dekan skrenuo pažnju članovima stručnih povjerenstava za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje da pri pisanju izvješća unesu točne podatke kako se ne bi narušavao ugled Fakulteta.
Ad 5.) Imenovanje predstojnika Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen zapisnik sa sastanka Zavoda za mehaniku fluida i
računarsko inženjerstvo, održanog 29. travnja 2014., na kojemu je prof. dr. sc. Luka Sopta zatražio da ga
se razriješi dužnosti predstojnika Zavoda te je izabran novi predstojnik.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo te se imenuje izv. prof. dr. sc.
Ladu Kranjčevića predstojnikom Zavoda, umjesto dosadašnjeg prof. dr. sc. Luke Sopte, do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.

Ad 6.) Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.2015./16.
Vezano uz prethodnu točku dnevnog reda, a obzirom na činjenicu da su predstojnici zavoda ujedno i
članovi Povjerenstva za nastavu, Dekan je predložio da novoizabrani predstojnik Zavoda za mehaniku
fluida i računarsko inženjerstvo bude član Povjerenstva za nastavu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekana, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuje se izv. prof. dr. sc. Ladu Kranjčevića članom Povjerenstva za nastavu, umjesto dosadašnjeg
prof. dr. sc. Luke Sopte, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.
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Ad 7.) Razno.
Student Filip Stojanac je obavijestio članove Vijeća o održavanju Student Day festivala u petak i subotu,
30. i 31. svibnja 2014., u nekadašnjem prostoru Exportdrva, kojega suorganizira Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci.
Dekan je obavijestio o prijemu kod Predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića, održanom 27. svibnja
2014., kojemu je nazočio s članovima Riteh Waterbike Teama i njihovim mentorom prof. dr. sc. Rokom
Dejhallom.
Doc. dr. sc. Robert Basan ukratko je prenio članovima Vijeća nekoliko obavijesti iz djelokruga rada
Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 10:50 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj

9

