Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/20-01/05
URBROJ: 2170-57-01-20-11
Rijeka, 29. svibnja 2020.
ZAPISNIK
s 8. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./20., održane
29. svibnja 2020. elektroničkim putem. Rasprava je provedena u razdoblju od utorka 26. svibnja 2020.
u 12 sati do četvrtka 28. svibnja 2020. u 8 sati. Glasovanje je bilo omogućeno u razdoblju od četvrtka
28. svibnja 2020. u 12 sati do petka 29. svibnja 2020. u 13 sati.
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović
Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
Prof. dr. sc. Robert Basan
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Zoran Čarija
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Miroslav Joler
Prof. dr. sc. Zoran Jurković
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Alfredo Višković
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
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Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik - Sabbatical
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Boris Delač
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Ivan Volarić
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred.
Asist. Angela Bašić-Šiško
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Maja Marković, mag. ing.
Vedran Medica Viola, mag. ing.
Diego Sušanj, mag.ing.
Nikola Turk, mag. ing.
Daniel Ivaničić
Ivan Jokić
Vito Medved
Denis Mijolović
Erik Smoljan
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GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:
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Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - BO
Damjan Banić, mag. ing.
Filip Hadrović-Pavišić
Tibor Jaklin
Romario Novak
Maša Stanković
Luka Vukonić

Sjednica je imala sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 24. travnja 2020. elektroničkim putem.*
2. Izvješće Dekana za mjesec travanj 2020.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 22. svibnja 2020. putem platforme za udaljeni
pristup.*
3.1. Poništavanje natječaja.
3.2. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 22. svibnja 2020.
putem platforme za udaljeni pristup.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Gorana Vukelića.
4.1.2. dr. sc. Gracielu Šterpin Valić.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić.*
4.2.2. dr. sc. Stefana Ivića.*
4.2.3. dr. sc. Marka Perčića.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Lina Kocijela.*
4.5. Razno.
5. Imenovanje voditeljice Modula 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša na Poslijediplomskom
sveučilišnom (doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo, Brodogradnja,
Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti, do kraja mandatnog razdoblja ak.
god. 2019./20.-2021./22.*
6. Razno. (bez glasovanja)
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 24. travnja 2020. elektroničkim
putem.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak.
god. 2019./20., održane 24. travnja 2020. elektroničkim putem.
Vijeće je većinom glasova (jedan suzdržan) usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec travanj 2020.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec travanj 2020.
Vijeće je većinom glasova (jedan suzdržan) usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 22. svibnja 2020. putem platforme za
udaljeni pristup.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice u
ak. god. 2019./20., održane 22. svibnja 2020. putem platforme za udaljeni pristup. Izloženi su prijedlozi
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Poništavanje natječaja.
Predloženo je poništavanje Natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistent, raspisanog temeljem Odluke Fakultetskoga vijeća s 5. sjednice u ak. god. 2019./20., koja je
održana 28. veljače 2020.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv, šest suzdržanih) donijelo
ODLUKU
Poništava se javni 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 Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku.
Natječaj je raspisan temeljem Odluke Fakultetskoga vijeća s 5. sjednice u ak. god. 2019./20., koja je
održana 28. veljače 2020., a kojom su imenovani članovi Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu: prof.
dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr. sc. Sanjin Braut i doc. dr. sc. Ante Skoblar.
Poništenje Natječaja bit će javno objavljeno.
3.2. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 22. svibnja
2020. putem platforme za udaljeni pristup.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 8. sjednice u ak. god. 2019./20., održane 22. svibnja 2020. putem platforme za udaljeni
pristup. 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. Gorana Vukelića i
dr. sc. Gracielu Šterpin Valić.
4.1.1. dr. sc. Gorana Vukelića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Gorana Vukelića u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - predsjednik
2. Prof. emeritus dr. sc. Josip Brnić - 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. Gracielu Šterpin Valić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Graciele Šterpin Valić 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. Goran Cukor - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - član
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić – 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.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
4.2.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
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ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof.
emeritus dr. sc. Josip Brnić (član) i prof. emerita dr. sc. Natalija Koprivanac (članica, Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno
mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić izabere u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke
znanosti.
4.2.2. dr. sc. Stefana Ivića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Stefan Ivić ispunjava uvjete za izbor
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od njegovog izbora u
prethodno znanstveno zvanje, a nakon što je isteklo tri godine od izbora u prethodno zvanje te se
nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Stefana Ivića izabere u znanstveno
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne
tehničke znanosti.
Obrazloženje
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Stefan
Ivić obratio se molbom dana 12. ožujka 2020. Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. Fakultetsko vijeće na svojoj
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. prihvatilo je molbu dr. sc. Stefana Ivića. Sukladno odredbama
čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na svojoj sjednici održanoj dana
27. ožujka 2020. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
(predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić (član) i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (član, Građevinski fakultet
Sveučilišta u Rijeci) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. prihvatilo izvješće Stručnog
povjerenstva koje je utvrdilo da:
- dr. sc. Stefan Ivić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik,
- imenovanom nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali su istekle
tri godine,
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da
ga se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.
Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže izbor dr. sc. Stefana Ivića u znanstveno
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne
tehničke znanosti.
4.2.3. dr. sc. Marka Perčića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika (predsjednik), doc. dr.
sc. Ervin Kamenar (član) i prof. dr. sc. Željko Domazet (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i
prijedlog da se dr. sc. Marka Perčića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
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4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića.
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljena doktotska disertacija pristupnika Adnana
Ramakića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Adnana Ramakića pod naslovom
Identifikacija osoba RGB–dubinskim kamerama.
Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić – član
3. Prof. dr. sc. Renato Filjar – član (Tehničko veleučilište, Zagreb)
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Lina Kocijela.
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnika Lina Kocijela.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Lina Kocijela. Naslov teme doktorske disertacije je
Povećanje učinkovitosti akumulacijskog stratifikacijskog spremnika velikog volumena.
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je doc. dr. sc. Vladimir Glažar.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić - član
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica – član (FESB, Split)
Ad 5.) Imenovanje voditeljice Modula 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša na Poslijediplomskom
sveučilišnom (doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo, Brodogradnja,
Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti, do kraja mandatnog razdoblja ak.
god. 2019./20.-2021./22.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog Odluke o imenovanju voditeljice Modula
7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Imenuje se doc. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza voditeljicom Modula 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita
okoliša na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polja
Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti, do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.

7

Ad 6.) Razno.
Nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić
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