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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/20-01/08  
URBROJ: 2170-57-01-20-40 
Rijeka, 25. rujna 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./20., održane 
25. rujna 2020. elektroničkim putem. Rasprava je provedena u razdoblju od utorka 22. rujna 2020. u 
12 sati do četvrtka 24. rujna 2020. u 8 sati. Glasovanje je bilo omogućeno u razdoblju četvrtka 24. rujna 
2020. u 12 sati do petka 25. rujna 2020. u 13 sati. 
 
 
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. Neven Bulić   
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
12. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
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. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
22. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
24. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
25. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
26. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
27. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
28. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
29. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
30. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
31. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
32. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
33. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
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34. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
35. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
36. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
37. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
38. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
39. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
40. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
41. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
42. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
43. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
44. Doc. dr. sc. Boris Delač 
45. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
46. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
47. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
48. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
49. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
50. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
51. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
52. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
53. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
54. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
55. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
56. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
57. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
58. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
59. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
60. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
61. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
62. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
63. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
64. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
65. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
66. Doc. dr. sc. Anton Turk 
67. Doc. dr. sc. Marko Valčić 
68. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
69. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
70. Doc. dr. sc. Samir Žic 
71. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
72. Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred. 
73. Asist. Angela Bašić-Šiško  
74. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
75. Damjan Banić, mag. ing. 
76. Maja Marković, mag. ing. 
77. Vedran Medica Viola, mag. ing. 
78. Diego Sušanj, mag.ing.  

 
  GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:    
              

1. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
2. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
3. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
4. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
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5. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik - Sabbatical 
6. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
7. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
8. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
9. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
10. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - BO 
11. Nikola Turk, mag. ing. 
12. Filip Hadrović-Pavišić 
13. Daniel Ivaničić 
14. Tibor Jaklin 
15. Ivan Jokić 
16. Vito Medved 
17. Denis Mijolović 
18. Romario Novak 
19. Erik Smoljan 
20. Maša Stanković  
21.  Luka Vukonić 

   
 
Sukladno čl. 4. Poslovnika Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izvršena je 
verifikacija članstva za doc. dr. sc. Jelenu Srnec Novak, koja je od 1. rujna 2020. djelatnica Fakulteta te 
je sukladno čl. 40. Statuta Tehničkog fakulteta u Rijeci članica Fakultetskoga vijeća. Fakultetsko vijeće 
sada ima 99 članova. 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 16. srpnja 2020. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2020.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 18. rujna 2020.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. dr. sc. Domagoj Lanc, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti   
                      profesor u trajnom zvanju.* 
           3.1.2. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                      profesor.* 
           3.1.3. dr. sc. Dario Iljkić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                      profesor.* 
            3.1.4. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Marko Njirjak, mag. ing.   
                       računarstva, Arian Skoki, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva,   
                       izbori u suradnička zvanja asistent.* 
           3.1.5. Patricija Nikolaus, prof. matematike i fizike, Vesko Nikolaus, prof. matematike i fizike,  
                      izbori u naslovna suradnička zvanja asistent.* 
           3.1.6. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. računarstva, Filip Kučinić, mag. ing. elektrotehnike, Jelena  
                       Musulin, mag. ing. elektrotehnike, Daniel Štifanić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u   
                       naslovna suradnička zvanja asistent.*            
   3.2. Reizbori na radna mjesta: 
           3.2.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto   
                      redoviti profesor.* 
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           3.2.2. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto   
                      redoviti profesor.* 
           3.2.3. dr. sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
                      mjesto izvanredni profesor.* 
           3.2.4. dr. sc. Vladimir Glažar, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                      docent. * 
            3.2.5. dr. sc. Goran Gregov, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                      docent.* 
            3.2.6. dr. sc. Vedran Kirinčić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno  
                       mjesto docent.* 
            3.2.7. dr. sc. Jonatan Lerga, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno   
                       mjesto docent.* 
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Pokretanje postupka reizbora. 
    3.5. Dopuna Plana napredovanja u 2020.* 
    3.6. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.* 
    3.7. Povjeravanje održavanja nastave.* 
    3.8. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2019./20.* (bez glasovanja)  
    3.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 21. rujna 2020.*  
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Kristijana Lenca. 
            4.1.2. dr. sc. Samira Žica.                       
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za  dr. sc. Branka Blagojevića.* 
    4.3. Promjena mentora: 
            4.3.1. doktorske disertacije Nikole Lopca, mag. ing. el.* 
            4.3.2. poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Maje Marković, mag. ing. mech.* 
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike: 
           4.4.1. Maju Marković, mag. ing. mech. 
           4.4.2. Matea Kirinčića, mag. ing. mech. 
           4.4.3. Luku Grbčića, mag. ing. mech. 
           4.4.4. Diega Sušnja, mag. ing. comp. 
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Vedrana Medice Viole, mag. ing.  
           mech.* 
    4.6. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod  
            mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić. 
    4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod  
            mentorstvom doc. dr. sc. Gorana Mauše.* 
    4.8. Razno. (bez glasovanja) 
  
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 11. rujna 2020.* 
    5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i njegova primjena. (bez glasovanja) 
    5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta – izbor  
            recenzenata.* 
    5.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
6. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.* 
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7. Prijedlog Pravilnika o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj   
     ustanovi.* 
 
8. Razno.* (bez glasovanja) 
                                                            
 
                                                              TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 16. srpnja 2020.  
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2019./20., održane 16. srpnja 2020.  
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2020. 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 18. rujna 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice u 
ak. god. 2019./20., održane 18. rujna 2020. Izloženi su prijedlozi Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u 
zvanja i na radna mjesta. 
 
3.1.1. dr. sc. Domagoj Lanc, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor u trajnom zvanju. 
 
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. Goran Turkalj, prof. dr. sc. 
Marko Čanađija, prof. emer. dr. sc. Josip Brnić, prof. dr. sc. Zdenko Tonković (Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb) i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. 
Domagoja Lanca, dipl. ing. strojarstva 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, znanstvena polja Strojarstvo i Temeljne tehničke znanosti. 

Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.2. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr. 
sc. Nelida Črnjarić-Žic i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. 
Sinišu Družetu, 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 Temeljne tehničke znanosti. 
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.3. dr. sc. Dario Iljkić, 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: prof. dr. sc. Goran Cukor, prof. dr. sc. 
Zoran Jurković i prof. dr. sc. Dražen Živković (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), 
te se izabire dr. sc. Darija Iljkića, 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 Strojarstvo. 
 
3.1.4. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Marko Njirjak, mag. ing. računarstva, 
Arian Skoki, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbori u suradnička zvanja    
asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva protiv) donijelo 
 

O D L U K U  1   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, doc. 
dr. sc. Jonatan Lerga i doc. dr. sc. Sandi Ljubić, te se izabire Marka Njirjaka, mag. ing. računarstva 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. Gorana Maušu. 
 

O D L U K U  2 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, doc. 
dr. sc. Jonatan Lerga i doc. dr. sc. Sandi Ljubić, te se izabire Ariana Skokia, mag. ing. računarstva 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 izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
 
3.1.5. Patricija Nikolaus, prof. matematike i fizike, Vesko Nikolaus, prof. matematike i fizike, izbori u  
naslovna suradnička zvanja asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Žic, doc. dr. sc. 
Nataša Erceg (Odjel za fiziku, Rijeka) i doc. dr. sc. Robert Peter (Odjel za fiziku, Rijeka), te se izabire 
Patriciju Nikolaus, prof. matematike i fizike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno 
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika.  
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O D L U K U  2 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Žic, doc. dr. sc. 
Nataša Erceg (Odjel za fiziku, Rijeka) i doc. dr. sc. Robert Peter (Odjel za fiziku, Rijeka), te se izabire 
Veska Nikolausa, prof. matematike i fizike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno 
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika.  
 
3.1.6. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. računarstva, Filip Kučinić, mag. ing. elektrotehnike, Jelena 
Musulin, mag. ing. elektrotehnike, Daniel Štifanić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u naslovna 
suradnička zvanja asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1  

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Car, prof. dr. sc. 
Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Viktor Sučić, te se izabire Sandia Baressia Šegotu, mag. ing. računarstva u 
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke  znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
 

O D L U K U  2   

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Car, prof. dr. sc. 
Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Viktor Sučić, te se izabire Jelenu Musulin, mag. ing. elektrotehnike u 
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke  znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
 

O D L U K U  3  

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Car, prof. dr. sc. 
Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Viktor Sučić, te se izabire Daniela Štifanića, mag. ing. elektrotehnike u 
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke  znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
           
3.2. Reizbori na radna mjesta: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća povjerenstava za reizbor pristupnika u 
zvanja i na radna mjesta. 
 
3.2.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
redoviti profesor. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp,  prof. dr. sc. 
Branimir Pavković i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), vrši se 
reizbor dr. sc. Kristiana Lenića, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti 
profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za 
termodinamiku i energetiku. 
 
3.2.2. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
redoviti profesor. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković,  prof. dr. 
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Damir Seršić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), vrši se 
reizbor dr. sc. Viktora Sučića, dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti 
profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na 
Zavodu za automatiku i elektroniku. 
 
 3.2.3. dr. sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
 izvanredni profesor. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, izv. prof. dr. sc. 
Ivan Štajduhar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka), vrši se reizbor dr. sc. 
Kristijana Lenca, dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za 
računarstvo. 

 

 3.2.4. dr. sc. Vladimir Glažar, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp,  prof. dr. sc. 
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), vrši se reizbor 
dr. sc. Vladimira Glažara, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za 
termodinamiku i energetiku. 
 
3.2.5. dr. sc. Goran Gregov, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marina Franulović,  prof. 
dr. sc. Neven Lovrin i prof. dr. sc. Željko Domazet (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), vrši se reizbor dr. sc. Gorana Gregova, dipl. ing. strojarstva na znanstveno-nastavno radno 
mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na 
Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. 
 
3.2.6. dr. sc. Vedran Kirinčić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
 docent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Rene Prenc,  izv. prof. dr. 
sc. Dubravko Franković i izv. prof. dr. sc. Juraj Havelka (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), 
vrši se reizbor dr. sc. Vedrana Kirinčića, dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno 
mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na 
Zavodu za elektroenergetiku. 
 
3.2.7. dr. sc. Jonatan Lerga, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, doc. 
dr. sc. Sandi Ljubić i doc. dr. sc. Marko Gulić (Pomorski fakultet, Rijeka), vrši se reizbor dr. sc. Jonatana 
Lerge, dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. 
 
3.3. Raspisivanje natječaja. 
 
Predloženo je raspisivanje natječaja temeljem dobivenih suglasnosti. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  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 Elektrotehnika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković  
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić  
3. Doc. dr. sc. Rene Prenc 

 
O D L U K U  2 

Raspisat će se natječaj za izbor dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević  
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija  
3. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 

 
3.4. Pokretanje postupka reizbora. 
 
Predloženo je pokretanje postupka reizbora za dr. sc. Antona Turka. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. 

Antona Turka na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje 

Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i 
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inženjerstvo morske tehnologije. Za reizbor na radno mjesto potrebna su znanja iz 

područja hidromehanike plovnih i pučinskih objekata.              

2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla  
3. Prof. dr. sc. Nastia Degiuli  (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.  

 
3.5. Dopuna Plana napredovanja u 2020. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog dopune plana napredovanja u 2020.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (tri suzdržana) donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se dopuna Plana napredovanja u 2020. godini, temeljem kriterija formiranih za lance 
napredovanja, sukladno obrascu danom u prilogu odluke. 
Dopuna Plana bit će proslijeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
Dopuna Plana dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1). 
 
3.6. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2020./21. 
 
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. 
2020./21. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
 
Popis promjene nositelja dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2) – na CD-u. 
 
3.7. Povjeravanje održavanja nastave. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u ak. 
god. 2020.21. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   

Temeljem izvješća Povjerenstva za nastavu usvajaju se prijedlozi povjeravanja održavanja nastave u ak. 
god. 2020./21. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
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Popis povjeravanja održavanja nastave dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 3) – na 
CD-u. 
 
3.8. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2019./20. (bez glasovanja) 
 
Članovima Vijeća su, putem share-pointa, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom 
semestru ak. god. 2019./20. 
  
3.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 21. rujna 
2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 11. sjednice u ak. god. 2019./20., održane 21. rujna 2020. Izloženi su prijedlozi Povjerenstva, 
kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Predloženo je pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike dr. sc. Kristijana Lenca i 
dr. sc. Samira Žica. 
 
4.1.1. dr. sc. Kristijana Lenca. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Kristijana Lenca u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - član 
3. Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić - članica (Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci) 

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. Samira Žica.     
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Samira Žica u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke 
znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
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1. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut - član 
3. Prof. emeritus dr. sc. Ivica Veža - član (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 

brodogradnje, Sveučilišta u Splitu) 
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  dr. sc. Branka Blagojevića. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje za dr. sc. Branka Blagojevića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Albert Zamarin (predsjednik), prof. dr. 
sc. Roko Dejhalla (član) i prof. dr. sc. Joško Parunov (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Branka 
Blagojevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
 
4.3. Promjena mentora: 
 
Članovima Vijeća su, putem share-pointa, dostavljeni obrasci Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora 
za Nikolu Lopca, mag. ing. el. i Maju Maković, mag. ing. mech. 
 
4.3.1. doktorske disertacije Nikole Lopca, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. 
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića i samog studenta, vrši se 
promjena mentora te se imenuje doc. dr. sc. Jonatana Lergu mentorom pri izradi doktorske disertacije 
Nikole Lopca, mag. ing. el. 
 
4.3.2. poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Maje Marković, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. 
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Zorana Jurkovića, dosadašnjeg komentora prof. dr. 
sc. Duška Pavletića i same studentice, vrši se promjena mentora te se imenuje prof. dr. sc. Duška 
Pavletića mentorom poslijediplomskog doktorskog studija Maje Marković, mag. ing. mech., bez 
komentora. 
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4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem share-pointa, dostavljeni obrasci Prijava teme doktorske disertacije za 
Maju Maković, mag. ing. mech., Matea Kirinčića, mag. ing. mech., Luku Grbčića, mag. ing. mech. i Diega 
Sušnja, mag. ing. comp. 
 
4.4.1. Maju Marković, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnice Maje Marković, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnog mjernog sustava. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Duško Pavletić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - član 
3. Prof. dr. sc. Biserka Runje - članica (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u 

Zagrebu) 
 
4.4.2. Matea Kirinčića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Matea Kirinčića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Eksperimentalna i numerička analiza povećanja učinkovitosti latentnog spremnika topline. 
Predložena mentorica pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Anica Trp. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Paolo Blecich - član 
3. Izv. prof. dr. sc. Uroš Stritih - član (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 

 
4.4.3. Luku Grbčića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Luke Grbčića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Numeričko modeliranje miješanja fluida u cjevovodnim mrežama uz primjenu strojnog učenja. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Lado Kranjčević. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - predsjednik  
2. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član 
3. Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš – član (Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
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4.4.4. Diega Sušnja, mag. ing. comp. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Diega Sušnja, mag. ing. comp. Naslov teme doktorske disertacije je 

Razmještaj osjetila za učinkovito pokrivanje zadanog  
dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - član 
3. Prof. dr. sc. Renato Filjar - član (Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, Krapina) 

 
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Vedrana Medice Viole, mag. ing. 
mech. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
Vedrana Medicu Violu, 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. 
Kristian Lenić (predsjednik), doc. dr. sc. Vedran Mrzljak (član) i izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek (član, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Vedran Medica 
Viola, mag. ing. mech. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod 
naslovom 

Numeričko modeliranje rashladnog sustava s radnom tvari CO2. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branimira Pavkovića. 
 
4.6. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić. 
 
Predloženo je raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno 
mjesto asistent za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a, pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-
Oršić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem rezultata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti i dopisa prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga 
doktoranda, pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić, u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Brodogradnja, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod 
nazivom Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova, voditeljice prof. dr. sc. 
Jasne Prpić-Oršić.   
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić - predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Marko Valčić - član 
3. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla - član 

 
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod 
mentorstvom doc. dr. sc. Gorana Mauše. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad 
na znanstvenom projektu HRZZ-a, pod mentorstvom doc. dr. sc. Gorana Mauše. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Goran Mauša (predsjednik), doc. dr. 
sc. Sandi Ljubić (član) i izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (član) te se izabire Erika Otovića, mag. ing. 
računarstva za doktoranda pod mentorstvom doc. dr. sc. Gorana Mauše, u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistent 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 Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura, voditeljice doc. dr. 
sc. Daniele Kalafatović s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. 
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. Razno. (bez glasovanja) 
 
Članke u međunarodnim časopisima visoke kategorije objavili su prof. dr. sc. Marko Čanađija, prof. dr. 
sc. Sanjin Braut i doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski i ostvarili poticaj za znanstvenu izvrsnost. 
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 11. rujna 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i 
knjižnicu s 1. sjednice održane 11. rujna 2020.  
 
5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i njegova primjena. (bez glasovanja) 
 
Članovi Vijeća obaviješteni su, putem share-pointa, o novom Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti  
Sveučilišta u Rijeci i njegovoj primjeni. 
 
5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta – izbor  
        recenzenata. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljena dokumenatcija koja prethodi izboru recenzenata 
za planirano izdanje zbirke zadataka Analogna obrada signala - zbirka zadataka autora asistenta 
Zorana Šverka, prof. dr. sc. Nina Stojkovića i asistenta Matije Stojkovića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izabiru se recenzenti:  

 Prof. dr. sc. Mladen Vučić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu 

 Prof. dr. sc. Saša Vlahinić, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci 
za recenziranje djela Analogna obrada signala - zbirka zadataka autora asistenta Zorana Šverka, prof. 
dr. sc. Nina Stojkovića i asistenta Matije Stojkovića u okviru postupka odobrenja izdavanja sveučilišnog 
udžbenika. 
 
 5.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
Članovi Vijeća su, putem share-pointa, obaviješteni o tekućoj problematici rada Povjerenstva za  
izdavačku djelatnost i knjižnicu. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management. 
 
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management predložio je imenovanje doc. dr. sc. Sandra 
Dobovičeka za novog voditelja Katedre za organizaciju i operacijski management, zbog odlaska 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tončija Mikca u mirovinu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
 
Imenuje se voditelj katedre do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20. – 2021./22.: 
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management 

1. Katedra za organizaciju i operacijski management - doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
 
 
Ad 7.) Prijedlog Pravilnika o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj 
ustanovi. 
 
Nakon provedene javne rasprave, članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog 
Pravilnika o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Nakon provedene javne rasprave, usvaja se Pravilnik o priznavanju razdoblja studija provedenog na 
inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 
Pravilnik je dan u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 
 
Pravilnik je dan u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 4). 
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja) 
  
Prof. dr. sc. Nino Stojković u raspravi se osvrnuo na izvođenje nastave na daljinu. 
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Povodom odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Tončija Mikca, članovima Vijeća je, putem share-pointa, 
dostavljen kratak životopis uz zahvalu na njegovom doprinosu u radu Fakulteta i želju za ugodnu i 
dugu mirovinu.  
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.      
 
                                                                            
                                                                                                                                     Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 


