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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/07 
URBROJ: 2170-57-01-22-18 
Rijeka, 30. lipnja 2022. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
30. lipnja 2022. u 12 sati u predavaonici P1.  

 
PRISUTNI:                  
 

1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
4. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
5. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
6. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
7. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
8. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
9. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
10. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
11. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
12. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
13. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
14. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
15. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
16. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
18. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
19. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
20. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
21. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
22. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
23. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
24. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
25. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
26. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
28. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
29. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
30. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
31. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
32. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
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33. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
34. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
35. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
36. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
37. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
38. Doc. dr. sc. Boris Delač 
39. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
40. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
41. Doc. dr. sc. David Ištoković 
42. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
43. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
44. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
45. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
46. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
47. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
48. Doc. dr. sc. Samir Žic 
49. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
50. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
51. Davor Bolf, mag. ing. 
52. Alen Jakoplić, mag. ing. 
53. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
54. Arian Skoki, mag. ing.  
55. Daniel Štifanić, mag. ing. 
56. Marina Banov  
57. Roberto Koren  

 
   NISU PRISUTNI:   
 

1. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović 
2. Prodekan prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
3. Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Neven Bulić  
4. Prof. dr. sc. Robert Basan 
5. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
6. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
7. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
8. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
9. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
10. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
11. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
12. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
13. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
14. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
15. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
16. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
17. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
18. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
19. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
20. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
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21. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
22. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
23. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
24. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
25. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
26. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
27. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
28. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
29. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
30. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
31. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
32. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
33. Asist. dr. sc. Angela Bašić-Šiško  
34. Ivan Buterin  
35. Danijel Marjanović  
36. Denis Mijolović  
37. Lana Miličević  
38. Tina Mlinarić 
39. Romario Novak     
40. Eugen Šegota 
41. Luka Zvonarek                

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća). 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 9. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. svibnja 2022.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec svibanj 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 9. sjednice održane 15. lipnja 2022.* 
    3.1. Kalendar nastave za ak. god. 2022./23.*              
    3.2. Imenovanje nositelja predmeta za ak. god. 2022./23.* 
    3.3. Prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja.* 
    3.4. Razno. (bez glasovanja) 
     
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 9. sjednice održane 15. lipnja 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Dominika Cikača.         
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Marka Hadjinu.* 
            4.2.2. dr. sc. Sanjina Brauta.* 
            4.2.3. dr. sc. Sanjina Kršćanskog.* 
            4.2.4. dr. sc. Ivana Lorencina.* 
            4.2.5. dr. sc. Nikolu Anđelića.* 
            4.2.6. dr. sc. Ivanu Lučin.*          
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    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Lovre Liverića, mag. ing. mech.* 
    4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
            4.4.1. Josipa Batiste, mag. ing. mech.* 
            4.4.2. Frana Torbarine, mag. ing. mech.*  
    4.5. Nositelji predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2022./23. 
    4.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Izbor predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci.* 
 
6. Imenovanje predstojnika zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25.* 
 
7. Razno.* (bez glasovanja) 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 

 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 9. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. svibnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 9. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
27. svibnja 2022., u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec svibanj 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec svibanj 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 9. sjednice održane 15. lipnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 9. sjednice u ak. 
god. 2021./22., održane 15. lipnja 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Kalendar nastave za ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Kalendar nastave za ak. god. 2022./23.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja Kalendar nastave za ak. god. 2022./23., koji je 
dan u prilogu ove odluke na USB stiku. 
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Kalendar nastave za ak. god. 2022./23. dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (na USB stiku) – 
Prilog 1. 
             
3.2. Imenovanje nositelja predmeta za ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog nositelja predmeta za ak. god. 2022./23. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju nositelji predmeta na preddiplomskim i 
diplomskim studijima za ak. god. 2022./23. prema popisu danom u prilogu odluke na USB stiku. 
 
Popis nositelja predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima za ak. god. 2022./23. dani su u prilogu 
Zapisnika i njegov su sastavni dio (na USB stiku) – Prilog 2. 
 
3.3. Prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena dokumentacija vezana uz prijedlog programa 
cjeloživotnog obrazovanja Elementarna matematika za studente STEM područja. U raspravu se uključio 
prof. dr. sc. Nino Stojković. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom 
Elementarna matematika za studente STEM područja. 
Dokumentacija se upućuje na postupak akreditacije Sveučilištu u Rijeci.  
 
3.4. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da su na web stranicama studija 
objavljene Upute za izradu i samoarhiviranje završnog/diplomskog rada. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 9. sjednice održane 15. lipnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 9. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 15. lipnja 2022. Zbog službenog odsustva prodekanice 
za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marine Franulović, prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp 
izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi: 
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Dominika Cikača.       
 
Prodekanica je izložila prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje za 
pristupnika dr. sc. Dominika Cikača.       
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Dominika Cikača u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Neven Bulić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Dubravko Franković - član  
3. Prof. dr. sc. Damir Sumina - član (FER, Zagreb) 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
   
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
4.2.1. dr. sc. Marka Hadjinu. 
 
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. 
Tin Matulja (član) i prof. dr. sc. Branko Blagojević (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Marka Hadjinu izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
 
4.2.2. dr. sc. Sanjina Brauta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Domagoj Lanc (član) i prof. dr. sc. Hinko Wolf (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u 
Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Sanjina Brauta 
izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.3. dr. sc. Sanjina Kršćanskog. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj (predsjednik), prof. dr. sc. 
Marko Čanađija (član) i izv. prof. dr. sc. Goran Vukelić (član, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci), daje 
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se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Sanjina Kršćanskog izabere 
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.4. dr. sc. Ivana Lorencina. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Car (predsjednik), doc. dr. sc. Sandi 
Ljubić (član) i prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (članica, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, 
Sveučilište u Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Ivana Lorencina izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
 
4.2.5. dr. sc. Nikolu Anđelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zlatan Car (predsjednik), doc. dr. sc. Sandi 
Ljubić (član) i prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (članica, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, 
Sveučilište u Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Nikolu Anđelića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 

 
4.2.6. dr. sc. Ivanu Lučin. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Čarija (predsjednik), prof. dr. sc. 
Siniša Družeta (član) i prof. dr. sc. Ivica Kožar (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u RIjeci), daje se 
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivanu Lučin izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne 
tehničke znanosti. 
 
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, članica Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije 
prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike obavijestila je članove Vijeća da će 
sljedeća sjednica Matičnog odbora biti održana 27. rujna 2022. 
       
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Lovre Liverića, mag. ing. mech. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora 
pristupnika Lovre Liverića, mag. ing. mech. kojim se traži uključivanje još jednog komentora pri izradi 
doktorske disertacije. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za poslijdiplomske studije i znanost te suglasnosti voditelja studija prof. 
dr. sc. Domagoja Lanca, mentorice izv. prof. dr. sc. Tamare Holjevac Grgurić, komentorice izv. prof. dr. sc. 
Sunčane Smokvina Hanza te samog studenta, imenuje se izv. prof. dr. sc. Wojciech Siteka (Silesian 
Univesity of Tehchnology, Gliwice, Poljska) komentorom pri izradi doktorske disertacije Lovre Liverića, 
mag. ing. mech., uz dosadašnju mentoricu i komentoricu. 
 
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Josipa Batiste, 
mag. ing. mech. i Frana Torbarine, mag. ing. mech. 
 
4.4.1. Josipa Batiste, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Josipa 
Batiste, mag. ing. mech. pod naslovom 

Analiza povećanja učinkovitosti cijevnih lamelnih izmjenjivača topline  
ugradnjom generatora vrtloga. 

Mentorica doktorske disertacije je prof. dr. sc. Anica Trp.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Paolo Blecich - član  
3. Prof. dr. sc. Ivanka Boras - članica (FSB, Zagreb) 
 
4.4.2. Frana Torbarine, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Frana 
Torbarine, mag. ing. mech. pod naslovom 

Analiza energetske učinkovitosti termotehničkih sustava s latentnim spremnikom topline. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Kristian Lenić.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Anica Trp - predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Boris Delač - član  
3. Prof. dr. sc. Marino Grozdek - član (FSB, Zagreb) 
 
4.5. Nositelji predmet na na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljen popis nositelja predmeta na poslijediplomskim 
sveučilišnim (doktorskim) studijima za ak. god. 2022./23. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost i voditelja modula 
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija imenuju se nositelji predmeta na poslijediplomskim 
sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2022./23., sukladno popisu danom u prilogu ove odluke na 
USB stiku. 
 
Popis nositelja predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima za ak. god. 2022./23. 
dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (na USB stiku) – Prilog 3. 
 
4.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu izvrsnost 
ostvarili asistenti Valentina Košmerl i Matej Gljušćić za objavu radova u Excellence kategoriji. Također je 
obavijestio da je doc. dr. sc. Ervin Kamenar postao voditeljem UNIRI INOVA projekta pod nazivom Razvoj 
naprednog rehabilitacijskog uređaja upotrebom strojnog učenja, a prof. dr. sc. Zlatan Car voditeljem 
projekta, s hrvatske strane, pod nazivom Advanced Composites under High STRAin raTEs loading: a route 
to certification-by-analysis u okviru COST akcija. 
 
 
Ad 5.) Izbor predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o pokretanju 
postupka izbora predstavnika u Senatu Sveučilišta u Rijeci iz redova sastavnica Sveučilišta. Dekan prof. dr. 
sc. Duško Pavletić istaknuo je da prestankom dekanskog mandata prestaje i njegovo članstvo u Senatu 
Sveučilišta u Rijeci te je predložio da budući dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević bude novi član Senata. 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena dokumentacija prof. dr. sc. Lade Kranjčevića 
potrebna za izbor za člana Senata. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Za predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci izabire se prof. dr. sc. Ladu 
Kranjčevića. 
Odluka će biti dostavljena Rektorici putem Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora članova 
Senata. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje predstojnika zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni prijedlozi zavoda za imenovanje predstojnika zavoda 
za sljedeće mandatno razdoblje. Obzirom da Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije nije 
predložio predstojnika, zbog izjednačenog broja glasova oba kandidata, Dekan je predložio, prema 
dosadašnjoj praksi, da se za predstojnicu Zavoda imenuje prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić. U raspravu su se 
uključili prof. dr. sc. Albert Zamarin, prof. dr. sc. Lado Kranjčević, dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić, prof. 
dr. sc. Nino Stojković, prof. dr. sc. Domagoj Lanc, prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Mladen Perinić i 
prof. dr. sc. Kristian Lenić. Nakon provedene rasprave zaključeno je da se objedinjeno glasuje za 
imenovanje predstojnika svih zavoda osim Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, a 
da se posebno glasuje za kandidatkinju prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić te posebno za kandidata prof. dr. sc. 
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Alberta Zamarina kao kandidate za predstojnika Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske 
tehnologije. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno usvojilo prijedloge za imenovanje predstojnika svih zavoda 
osim Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Nakon zasebnog glasovanja, za 
kandidatkinju prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić tri (3) člana Vijeća su bila protiv, a dvadesetiosam (28) 
suzdržanih, a za kandidata prof. dr. sc. Alberta Zamarina dva (2) glasa su bila protiv, a tridesetišest (36) 
suzdržanih, predstojnik Zavoda nije imenovan te je Vijeće donijelo sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1.) Imenuju se predstojnici zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

1. Zavod za automatiku i elektroniku - prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
2. Zavod za elektroenergetiku - prof. dr. sc. Nino Stojković   
3. Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment - prof. dr. sc. Goran Cukor 
4. Zavod za konstruiranje u strojarstvu - doc. dr. sc. Kristina Marković 
5. Zavod za matematiku, fiziku i strane jezike - prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic 
6. Zavod za materijale - izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić    
7. Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo - prof. dr. sc. Siniša Družeta    
8. Zavod za računarstvo - doc. dr. sc. Goran Mauša 
9. Zavod za tehničku mehaniku - prof. dr. sc. Sanjin Braut 
10. Zavod za termodinamiku i energetiku - prof. dr. sc. Anica Trp   

 
2.) Na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije nije imenovan predstojnik. 
 
 
Ad 7.) Razno.  
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je akademik Elso Kuljanić dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno 
djelo. Akademik Kuljanić pisanim putem zahvalio je Dekanu i članovima Fakultetskoga vijeća što su ga 
predložili za nagradu, a članovima Vijeća zahvala je dostavljena putem SharePointa. 
 
U nastavku, Dekan je obavijestio o postignutim uspjesima RITEH RUN TEAM-a na utrci B2Run te su im 
članovi Vijeća čestitali pljeskom. 
 
Također je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen izbor prof. dr. sc. Lade 
Kranjčevića za dekana našega fakulteta, da je usvojena izmjena studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala kojega izvodimo u suradnji s Fakultetom za fiziku u Rijeci 
te da je usvojen proračun za implementaciju aplikacije za Uredsko poslovanje koja će se početi 
primjenjivati od 1. siječnja 2023. na razini Sveučilišta. 
 
Dekan je obavijestio o novim redovitim članovima HATZ, a oni su prof. dr. sc. Branimir Pavković, prof. dr. 
sc. Alfredo Višković, prof. dr. sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Vitomir Komen te im čestitao. 
 
Također je obavijestio da će sljedeća sjednica Fakultetskoga vijeća biti održana u četvrtak 21. srpnja 2022., 
a sjednice povjerenstava u petak 15. srpnja 2022. 
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Prof. dr. sc. Roberto Žigulić uključio se u raspravu vezanu uz Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. U raspravu se uključio dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te zaključio sjednicu u 12:55 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 



PRILOZI – na USB stiku 
 

 
1. KALENDAR NASTAVE ZA AK. GOD. 2022./23. 

2. NOSITELJI PREDMETA NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM  STUDIJIMA 
U AK. GOD. 2022./23. 

3. NOSITELJI PREDMETA NA POSLIJEDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM 
(DOKTORSKIM) STUDIJIMA U AK. GOD. 2022./23.  


