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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 900-01/22-01/10 
URBROJ: 2170-57-01-22-21 
Rijeka, 28. listopada 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2022./23., održane 28. 
listopada 2022. u 12 sati u predavaonici P1. Na sjednici je prisustvovao glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
PRISUTNI:               

1. Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
2. Prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
3. Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
4. Prodekan prof. dr. sc. Zoran Jurković 
5. Pomoćnica dekana izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
6. Prof. dr. sc. Robert Basan 
7. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Neven Bulić 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
12. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
13. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
14. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
15. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
16. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
17. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
18. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
19. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
20. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
21. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
22. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
24. Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
25. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
26. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
27. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
28. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
29. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
30. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
31. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
32. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
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33. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
34. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
35. Izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich 
36. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
37. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
38. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 
39. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
40. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
41. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
42. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
43. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković 
44. Izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak  
45. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
46. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
47. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
48. Izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan 
49. Izv. prof. dr. sc. Samir Žic 
50. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
51. Doc. dr. sc. Boris Delač 
52. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
53. Doc. dr. sc. David Ištoković 
54. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
55. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
56. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
57. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
58. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
59. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
60. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
61. Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. 
62. Asist. Valentino Marković  
63. Lovorka Malinić 
64. Boris Gašparović, mag. ing. 

 

   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
3. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
4. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
5. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
6. Prof. dr. sc. Anica Trp 
7. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
8. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
9. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
10. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
11. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
12. Izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar 
13. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
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14. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
15. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
16. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
17. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
18. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
19. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
20. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
21. Marta Alvir, mag. ing. 
22. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
23. Arian Skoki, mag. ing.  
24. Daniel Štifanić, mag. ing. 
25. Luka Bajić 
26. Antonio Barišić 
27. Ivan Buterin  
28. Arian Čarapina 
29. Darijan Jelušić 
30. Lana Miličević  
31. David Petrović 
32. Tina Mlinarić 
33. Romario Novak     
34. Eugen Šegota 

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) i izvršio verifikaciju novih članova Vijeća: 
 

• predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima: mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. (zamjenik: 

Igor Lulić, pred.) 

• predstavnik asistenata koji nisu upisani na poslijediplomske studije na našem fakultetu te viših 

asistenata-poslijedoktoranada: asist. Valentino Marković 

• predstavnica radnika: gđa Lovorka Malinić 

• predstavnici studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija imenovani od strane Studentskog 

zbora: Marta Alvir, mag. ing. (zamj. Andro Rak, mag. ing.) i Boris Gašparović, mag. ing. (zamj. Arian 

Skoki, mag. ing.) 

• predstavnici studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija imenovani od strane 
Studentskog zbora: Luka Bajić (zamj. Teodor Grenko), Antonio Barišić  (zamj. Paolo Licul), Arian 
Čarapina (zamj. Deni Erik), Darijan Jelušić (zamj. Karlo Barjaktarić) i David Petrović (zamj. Ema 
Tadić)                                                               

 
Članovi Vijeća pozdravili su ih pljeskom. 
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 25. listopada 
2022., potvrđen izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za: dr. sc. Tomislava Senčića, 
dr. sc. Jerka Škifića i dr. sc. Mladena Tomića. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom. 
 
Na ovu sjednicu Vijeća, u statusu promatrača, pozvani su voditelji kadrovske, studentske i financijske 
službe. 
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Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 30. rujna 2022.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec rujan 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 21. listopada 2022.* 
    3.1. Izmjene kalendara nastave za ak. god. 2022./23.*              
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Plan napredovanja u 2023. godini.* 
    3.4. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2023./24.* 
    3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2021./22.* 
    3.6. Prolaznosti u ak. god. 2021./22.* (bez glasovanja) 
    3.7. Razno. (bez glasovanja) 
     
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 21. listopada 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Gorana Vizentina. 
            4.1.2. dr. sc. Teu Marohnić. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Mateju Šnajdar.* 
            4.2.2. dr. sc. Renata Filjara.* 
            4.2.3. dr. sc. Ivana Lorencina.*             
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika: 
            4.3.1. Domagoja Pinčića, mag. ing. comp.* 
            4.3.2. Tonija Holjevića, mag. ing. aedif.*     
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
           4.4.1. Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva* 
           4.4.2. Franka Hržića, mag. ing. comp.*            
    4.5. Usvajanje prijedloga upisnih kvota za ak. god. 2023./24.* 
    4.6. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2022./23.* 
    4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Imenovanje novog člana Etičkog povjerenstva do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2022./23.-  
    2024./25. 
 
6. Imenovanje članova radnih tijela Fakulteta iz redova Studentskog zbora za mandatno razdoblje ak.  
    god. 2022./23.-2024./25.* (bez glasovanja)  
 
7. Razno. (bez glasovanja) 
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TIJEK  SJEDNICE: 

 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 30. rujna 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
30. rujna 2022., u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec rujan 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec rujan 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 21. listopada 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice u ak. 
god. 2022./23., održane 21. listopada 2022. Prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga izložio je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izmjene kalendara nastave za ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog izmjene Kalendara nastave za ak. god. 
2022./23. na način da 3. ispitni rok bude održan od 28. kolovoza do 8. rujna 2022. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju izmjene Kalendara nastave za ak. god. 
2022./23., koji je dan u prilogu ove odluke. 
 
Izmjena Kalendara nastave dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB-u (Prilog 1). 
              
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekan za nastavu izložio je prijedlog Povjerenstva za raspisivanje natječaja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent, u radnom odnosu 

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 

polje Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna inteligencija, za rad na Zavodu za računarstvo. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
2. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
3. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
 

O D L U K U  2 
Raspisat će se natječaj za izbor jednog naslovnog suradnika-asistenta, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na Zavodu za 
materijale. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
2. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
 
3.3. Plan napredovanja u 2023. godini. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Plana napredovanja u 2023. godini. U 
raspravu su se uključili prof. dr. sc. Kristian Lenić, izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, dekan prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević, izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak, prof. dr. sc. Vera Gradišnik, doc. dr. sc. Samir Žic i prof. dr. sc. 
Roberto Žigulić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (osam protiv, pet suzdržanih) donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se Plan napredovanja u 2023. godini, koji je dan u prilogu odluke. 
Plan će biti proslijeđen na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Plan napredovanja dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB-u (Prilog 2). 
 
3.4. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2023./24. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni prijedlozi upisnih kvota na preddiplomske i 
diplomske studije te uvjeta upisa na preddiplomske studije. Prodekan za nastavu pojasnio je da su 
prilagođeni uvjeti upisa na preddiplomske studije zbog uvođenja jedinstvene državne mature, a zbog pada 
broja upisanih studenata te studenata koji ne završe preddiplomski studij u roku od šest godina otvorena 
su mjesta za upis izvanrednih studenata. U svrhu privlačenja većeg broja studenata ide se prema 
fleksibilnosti u smislu da ne bude obavezno prisustvo na nastavi. U raspravu se uključio izv. prof. dr. sc. 
Vladimir Glažar. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju uvjeti upisa i upisne kvote za preddiplomske 
i diplomske sveučilišne studije za ak. god. 2023./2024., prema tablici danoj u prilogu odluke. 
 
Tablica Uvjeta upisa i upisnih kvota dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB-u (Prilog 
3). 
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 3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh 
u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu o nagrađivanju studenata u ak. god. 2021./22. za 
postignuti uspjeh, temeljem popisa danog u prilogu odluke. 
 
Popis nagrađenih studenata dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB-u (Prilog 4). 
 
3.6. Prolaznosti u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, na uvid dostavljene prolaznosti u ak. god. 2021./22. 
 
3.7. Razno.  
 
Prodekan za nastavu je obavijestio da je završen Natječaj za izbor demonstratora, te da će se ponovno 
raspisati za ljetni semestar, a Dekan je nadodao da će ubuduće biti fleksibilniji odabir broja demonstratora 
uz povećanje financijske naknade za odrađene demonstrature. Također, pripremljena je tablica terenske 
nastave. U nastavku, prodekan je prikazao pokazatelje broja upisanih studenata gdje je vidljiv pad broja 
upisanih, a problem je i veliki broj predmeta na kojima ima manje od deset studenata. Dekan je obavijestio 
da je na sjednici Senata također prikazan pad broja upisanih studentana cijelom Sveučilištu, od čega se 
oko 40% odnosi na naš fakultet. Posljedično se smanjuju i prihodi od školarina. U raspravu su se uključili 
prof. dr. sc. Roberto Žigulić i prof. dr. sc. Sanjin Braut. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 21. listopada 

2022. 

Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 1. sjednice u ak. god. 2022./23., održane 21. listopada 2022. Prodekan za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi: 
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekan je izložio prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Gorana Vizentina. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem molbe Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Gorana Vizentina u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj – član   
3. Prof. dr. sc. Goran Vukelić - član (Pomorski fakultet, Rijeka)  
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. Teu Marohnić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu, za provedbu postupka izbora 
u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tee Marohnić u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Robert Basan - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin – član  
3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković - član (FSB, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od 
dana imenovanja. 
 
4.2. 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. Mateju Šnajdar. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar (predsjednik), prof. dr. 
sc. Domagoj Lanc (član) i prof. dr. sc. Goran Vukelić (član, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci), daje se 
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Mateju Šnajdar izabere u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.2. dr. sc. Renata Filjara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Vlahinić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Tomislav Kos (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Gordan 
Ježić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom 



 

 

 9 

odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Renata Filjara izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
 
4.2.3. 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. 
Viktor Dragičević (član) i prof. dr. sc. Pero Raos (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište 
u Slavonskom Brodu), 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 Strojarstvo. 
            
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrasci Prijava teme doktorske disertacije. 
 
4.3.1. Domagoja Pinčića, mag. ing. comp. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

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

Prepoznavanje osoba temeljem hoda upotrebom samonadziranog 
 Vision Transformer modela dubokog učenja. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Kristijan Lenac. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić - predsjednik  
2. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić – član  
3. Doc. dr. sc. Žiga Emeršič – član (Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana) 
 
4.3.2. Tonija Holjevića, mag. ing. aedif. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika 
Tonija Holjevića, mag. ing. aedif. Naslov teme doktorske disertacije je 

Eksperimentalno-numerička analiza pronosa čestica mikroplastike u vodi. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Siniša Družeta, a komentor prof. dr. sc. 
Vanja Travaš (Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Elvis Žic – član (Građevinski fakultet u Rijeci)  
3. Izv. prof. dr. sc. Veljko Sržić – član (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split)  
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4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
 
4.4.1. Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva. Predsjednik Stručnog 
povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije prof. dr. sc. Kristian Lenić ukratko je upoznao članove Vijeća 
sa životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Kristian Lenić (predsjednik), doc. dr. sc. 
Boris Delač (član) i izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište 
u Zagrebu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Damira Mađerića, dipl. ing. 
strojarstva pod naslovom Razvoj računalnoga modela rashladnoga uređaja s integriranom latentnom 
toplinskom akumulacijom ograničenoga volumena. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Branimir Pavković, a komentor prof. dr. sc. Zoran Čarija. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Boris Delač – član 
3. Izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, Zagreb)  

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak 15. studenog 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje poslijedoktoranda dr. sc. Vedrana Medicu-Violu. 
 
4.4.2. Franka Hržića, mag. ing. comp. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Franka Hržića, mag. ing. comp. Predsjednik Stručnog povjerenstva za 
ocjenu doktorske disertacije prof. dr. sc. Kristijan Lenac ukratko je upoznao članove Vijeća sa životopisom 
pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Kristijan Lenac (predsjednik), izv. prof. 
dr. sc. Sandi Ljubić (član) i univ.-prof. dr. h. c. Erich Sorantin, dr. med. univ. (član, Medical University 
Graz) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Franka Hržića, mag. ing. comp. pod 
naslovom Modeli strojnoga učenja za detektiranje ciljanih značajki u pedijatrijskim medicinskim 
rendgenskim snimkama. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, a komentor doc. dr. sc. Sebastian Tschauner, 
dr. med. univ. (Medical University Graz). 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
                       1. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac - predsjednik  
                       2. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić – član 
                       3. Univ. Prof. Dr. med. univ.Dr.h.c. Erich Sorantin – član (Medical University of Graz)  
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2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 24. studenog 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje prof. dr. sc. Mladena Tomića. 
         
4.5. Usvajanje prijedloga upisnih kvota za ak. god. 2023./24. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne 
(doktorske) studije u ak. god. 2023./24. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se usvajaju upisne kvote za 
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2023./24. prema tablici danoj u prilogu 
odluke. 
 
Upisne kvote dane su u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio na USB-u (Prilog 5). 
 
4.6. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen popis pristupnika za upis na poslijediplomske 

sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2022./23. 

 

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Kristijana 
Lenca i Izvješća Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) 
studije vrši se upis pristupnika na prvu godinu, prema popisu danom u prilogu ove odluke. 
Upisi u prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija, u ak. god. 2022./23., bit će održani 
u razdoblju od 2. do 4. studenog 2022. 
 
Popis pristupnika dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB-u (Prilog 6). 
 
4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da je raspisan Javni poziv za financiranje 
popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu 
Šestar, a prijave traju do 7. studenog 2022. Također je obavijestio da su poticaje za znanstvenu izvrsnost 
ostvarili asist. Damjan Banić, doc. dr. sc. Goran Mauša i dr. sc. Ivana Lučin. 
 
 
Ad 5.) Imenovanje novog člana Etičkog povjerenstva do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2022./23.-
2024./25. 
 
Dekan je izložio prijedlog imenovanja novog člana Etičkog povjerenstva. U raspravu se uključio prof. dr. 
sc. Roberto Žigulić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   

Imenuje se prof. dr. sc. Marka Čanađiju članom Etičkog povjerenstva, umjesto dosadašnje članice prof. 
dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje članova radnih tijela Fakulteta iz redova Studentskog zbora za mandatno razdoblje 
ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika 
predstavnika pri radnim tijelima Tehničkog fakulteta u Rijeci donijeta od strane Studentskog zbora. 
 
Imenovani su sljedeći članovi radnih tijela Fakulteta: 
 
Povjerenstvo za nastavu: Lana Miličević (zamjenik Mateo Sindičić) 
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju: Boris Gašparović (zamjenik Arian Skoki) 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu: Marta Alvir (zamjenik Andro Rak) 
Povjerenstvo za informatičku djelatnost: Darijan Jelušić (zamjenik Karlo Barjaktarić) 
Etičko povjerenstvo: Luka Bajić  (zamjenik Teodor Grenko) 
Stegovno povjerenstvo za studente: Lana Miličević (zamjenik Mateo Sindičić) 
Žalbeno stegovno povjerenstvo za studente: Arian Čarapina (zamjenik Deni Erik)           
Odbor za kvalitetu: Arian Čarapina (zamjenik Deni Erik)           
 
Ad 7.) Razno.  
 
Dekan je članove Vijeća obavijestio o sljedećem: 
 

• otključane su predavaonice za slobodan ulazak studenata; 

• u planu je otvoriti Fakultet subotom; 

• ove godine je otvoreno dodatno razdoblje za upis prijelaznika s drugih fakulteta i tako će biti i u 
sljedećim akademskim godinama; 

• otključane su studentske ankete u smislu da ih vide i profesor i asistent; 

• u planu je uvesti mogućnost da postdoktorandi budu komentori; 

• pohvaljen je prof. dr. sc. Miroslav Vrankić za organizaciju ATAAC konferencije; 

• preporučuje se profesorima da opravdaju izostanak studentima koji idu na sistematske preglede 
i studentske aktivnosti; 

• svako neizvršavanje radnih zadataka treba prijaviti Upravi Fakulteta; 

• u planu je obnova zgrade Fakulteta i povećanje energetske učinkovitosti; 

• u planu je obnova i uvođenje novih naziva studijskih programa; 

• uvedena je Multisport kartica za djelatnike Fakulteta; 

• slijedi promjena postupka nabave opreme; 

• potpisivanje projekata ima prioritet neovisno o terminu potpisivanja ostale dokumentacije; 

• otvara se mogućnost obrana doktorskih disertacija u hibridnom obliku s novom opremom. 
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Prof. dr. sc. Nino Stojković obavijestio je članove vijeća o Radnoj grupi za izradu standarda HKO-a za 
elektrotehniku. 
 
 
U svrhu potpisivanja vlastitog Ugovora o autorskom djelu, Dekan je predložio da mu Vijeća izda suglasnot 
za navedeno. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Daje se suglasnost dekanu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Ladu Kranjčeviću za 
sklapanje  vlastitog Ugovora o autorskom djelu, a za rad na projektu 2D i 3D numerička analiza propagacije 
vodnog vala na području brane Felsentunnel. 
 
 
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić obavijestio je članove Vijeća da je 19. listopada 2022. na Fakultetu održana 
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi uz zahvalu darivateljima, Upravi što je omogućila da se Akcija održi u 
učionici U1 te profesorima koji su studentima darivateljima opravdali izostanak s nastave.  
 
Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc obavijestio je članove Vijeća da je stupio na snagu novi Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 13:45 sati. 

 

Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
 
 
 
 

 

 

 

 



PRILOZI – na USB-u 
 

1. Kalendar nastave za ak. god. 2022./23. – izmjena 
2. Plan napredovanja u 2023. 
3. Upisne kvote za preddipl. i dipl. studije u ak. god. 2023./24. 
4. Nagrađeni studenti za postignuti uspjeh u ak. god. 2021./22. 
5. Upisne kvote za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) 

studije u ak. god. 2023./24. 
6. Popis pristupnika za upis na prvu godinu poslijediplomskih 

sveučilišnih (doktorskih) studija u ak. god. 2022./23. 


