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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
 
KLASA: 030-09/20-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-20-20 
Rijeka, 28. veljače 2020. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./20., održane 
28. veljače 2020., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                  
 

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. Marino Brčić 

   Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
6. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
7. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
8. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
9. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
10. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
11. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
12. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
13. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
14. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
15. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
16. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
17. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
18. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
19. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
20. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
21. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
22. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
23. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
24. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
25. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
26. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
27. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
28. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
29. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
30. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
31. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
32. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
33. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
34. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
35. Doc. dr. sc. Boris Delač 
36. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
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37. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
38. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
39. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
40. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
41. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
42. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
43. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
44. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
45. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
46. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
47. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
48. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
49. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
50. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
51. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
52. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
53. Doc. dr. sc. Marko Valčić 
54. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
55. Doc. dr. sc. Samir Žic 
56. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
57. Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred. 
58. Asist. Angela Bašić-Šiško  
59. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
60. Sandra Kvaternik, mag. ing. 
61. Maja Marković, mag. ing. 
62. Vedran Medica Viola, mag. ing. 
63. Diego Sušanj, mag.ing.  
64. Nikola Turk, mag. ing. 
65. Tibor Jaklin 
66. Vito Medved 
67. Denis Mijolović 
68. Romario Novak 

              
NISU PRISUTNI:                 

1. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić  
2. Prof. dr. sc. Robert Basan 
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
4. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
5. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
6. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
7. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
8. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
9. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
10. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
11. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
12. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
13. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik - Sabbatical 
14. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
15. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
16. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
17. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
18. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
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19. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
20. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
21. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
22. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
23. Doc. dr. sc. Anton Turk 
24. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
25. Filip Hadrović-Pavišić 
26. Daniel Ivaničić 
27. Ivan Jokić 
28. Erik Smoljan 
29. Maša Stanković     
30. Luka Vukonić 

 
 
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 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 31. siječnja 2020.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2020.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 21. veljače 2020.* 

3.1. Izbori u zvanja: 
  3.1.1.  Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbor u  
              suradničko zvanje asistent.* 
  3.1.2. Andrea Milišić, mag. matematike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 

3.2. Raspisivanje natječaja. 
3.3. Promjena nositelja predmeta. 
3.4. Povjeravanje održavanja nastave.* 

      3.5. Razno. 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 21. veljače 2020.* 
     4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
             4.1.1. dr. sc. Sašu Vlahinića.* 
             4.1.2. dr. sc. Zlatu Hrnjak-Murgić.* 
             4.1.3. dr. sc. Brunu Zelića.* 
             4.1.4. dr. sc. Jelenu Srnec Novak.* 
     4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Guruprasada Madhale  
             Jadava.* 

4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Marka Šrajbeka, mag.  
        ing. geoing.* 

     4.4. Pokretanje postupaka izmjena i dopuna studijskih programa.* 
4.5. Razno. 

 
5. Imenovanje voditelja preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija strojarstva do kraja  
    mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.  
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6. Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-  
     2021./22. 
 
7. Imenovanje člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja do kraja mandatnog   
    razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22. 
 
8. Izvješće o provedbi Akcijskog plana u 2019. godini.* 
 
9. Akcijski plan za 2020. godinu.* 
 
10. Razno.  
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 31. siječnja 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2019./20., održane 31. siječnja 2020. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2020. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno Izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 21. veljače 2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice u 
ak. god. 2019./20., održane 21. veljače 2020. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
3.1.1.  Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbor u 
suradničko zvanje asistent. 
 
Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Sandi Ljubić, izv. prof. dr. 
sc. Ivan Štajduhar i doc. dr. sc. Jonatan Lerga, te se izabire Matiju Stojkovića, 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. Sandija Ljubića. 
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3.1.2. Andrea Milišić, mag. matematike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent. 
 
Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Dražić, doc. dr. sc. 
Loredana Simčić i izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban (Pomorski fakultet, Rijeka), te se izabire Andreu 
Milišić, mag. matematike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Prirodne 
znanosti, znanstveno polje Matematika. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja. 
 
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 
poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u 
strojarstvu. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika 
2. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
3. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 

 
O D L U K U  2 

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 Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
3. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 

 
3.3. Promjena nositelja predmeta. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog promjene nositelja predmeta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U     

Temeljem dopisa Zavoda za tehničku mehaniku vrši se promjena nositelja predmeta Mehanika II 
(30+30, 6 ECTS), u 2. semestru preddiplomskih stručnih studija strojarstva i brodogradnje, tako da 
umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Sanjina Brauta i doc. dr. sc. Goranke Štimac Rončević, 
nositelji budu prof. dr. sc. Sanjin Braut i doc. dr. sc. Ante Skoblar. 
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3.4. Povjeravanje održavanja nastave. 
 
Na share-point je postavljena tablica povjeravanja održavanja nastave. 
 
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. 2019./20. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
 
Tablica povjeravanja održavanja nastave u ak. god. 2019./20. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio (Prilog 1) na CD-u.  
      
3.5. Razno. 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp napomenula je da su na web stranice studija postavljeni 
rasporedi održavanja nastave u ljetnom semestru, a koja započinje u ponedjeljak 2. ožujka 2020. 
Eventualne promjene vezane uz održavanje nastave treba javiti voditelju studija. Također, prodekanica 
je naglasila da, nakon što studenti odaberu predmet za završni/diplomski rad putem studomata, 
nastavnici u prvom tjednu nastave u ljetnom semestru trebaju potvrditi navedeni izbor putem 
Nastavničkog portala. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 21. veljače 
2020. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 5. sjednice u ak. god. 2019./20., održane 21. veljače 2020. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Sašu Vlahinića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković (predsjednik), prof. dr. 
sc. Viktor Sučić (član) i prof. dr. sc. Davor Petrinović (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Sašu Vlahinića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.  
 
4.1.2. dr. sc. Zlatu Hrnjak-Murgić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof. 
dr. sc. Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica), daje se nadležnom Matičnom 
odboru mišljenje da je postojeći izbor pristupnice dr. sc. Zlate Hrnjak-Murgić u znanstvenog savjetnika 
u polju Druge temeljne tehničke znanosti istovjetan traženom izboru u polje Interdisciplinarne tehničke 
znanosti te se daje prijedlog da se dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić izabere u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke 
znanosti.  
 
4.1.3. dr. sc. Brunu Zelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof. 
dr. sc. Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica), daje se nadležnom Matičnom 
odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Brunu Zelića izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne 
tehničke znanosti.  
 
4.1.4. dr. sc. Jelenu Srnec Novak. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika (predsjednik), prof. dr. 
sc. Marina Franulović (članica) 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. Jelenu Srnec Novak izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
 
4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Guruprasada Madhale 
Jadava. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Guruprasada Madhale Jadava. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Guruprasada Madhale Jadava. Naslov teme doktorske disertacije je 

Analiza značajki EEG signala u vremensko-frekvencijskoj domeni  
korištenjem modificiranih entropijskih mjera. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je doc. dr. sc. Jonatan Lerga, a komentor prof. dr. sc. 
Miroslav Vrankić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković - član 
3. Doc. dr. sc. Tomislav Petković – član (FER, Zagreb) 
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4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Marka Šrajbeka, mag. 
ing. geoing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Siniša Družeta (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić (član) i izv. prof. dr. sc. Mario Kovač (član, 
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Marko Šrajbek, mag. ing. 
geoing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Modeliranje širenja onečišćenja nitratima u podzemnoj vodi i analiza utjecaja na vodocrpilište.     
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
 
4.4. Pokretanje postupaka izmjena i dopuna studijskih programa. 
 
Temeljem prijedloga voditelja modula doktorskih studija Tehničkog fakulteta u Rijeci, a u skladu s 
Pravilnikom o akreditiranju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci izrađeni su Obrasci za izmjene i 
dopune studijskih programa za Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih 
znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih 
znanosti i za Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti polje 
Elektrotehnike. Navedeni obrasci dostavljeni su članovima Vijeća putem share-pointa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
Z A K LJ U Č A K 

Temeljem prijedloga voditelja modula poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Tehničkog 
fakulteta u Rijeci i izvješća Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost, usvajaju se prijedlozi 
izmjena i dopuna studijskih programa Poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija iz područja 
Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih 
tehničkih znanosti te Poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija iz područja Tehničkih znanosti 
polje Elektrotehnike, sukladno obrascima danim u prilogu Zaključka, na CD-u. 
Dokumentacija se upućuje Centru za studije Sveučilišta u Rijeci. 
 
Obrasci za izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 
dani su u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio (Prilog 2) na CD-u. 
 
4.5. Razno. 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da 
su prihvaćena dva bilateralna hrvatsko-slovenska projekta voditelja prof. dr. sc. Saše Zelenike i doc. dr. 
sc. Jonatana Lerge. Također je obavijestila da je došla najava o otvaranju roka za dostavu izvješća za 
sveučilišne projekte. 
 
 
Ad 5.) Imenovanje voditelja preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija strojarstva do kraja  
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.  
 
Dekan je predložio imenovanje doc. dr. sc. Paola Blecicha za voditelja preddiplomskog i diplomskog  
sveučilišnog studija strojarstva, umjesto dosadašnje voditeljice doc. dr. sc. Goranke Štimac Rončević  
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koja odlazi na rodiljni dopust. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
  

O D L U K U 
Imenuje se doc. dr. sc. Paola Blecicha voditeljem preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija 
strojarstva do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., umjesto dosadašnje voditeljice 
doc. dr. sc. Goranke Štimac Rončević. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.- 
2021./22. 
 
Nastavno na prethodnu točku dnevnoga reda Dekan je predložio, obzirom da su voditelji studija ujedno  
i članovi Povjerenstva za nastavu, imenovanje doc. dr. sc. Paola Blacicha za člana Povjerenstva za 
nastavu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Imenuje se voditelja preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija strojarstva doc. dr. sc. Paola 
Blecicha članom Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., 
umjesto dosadašnje članice doc. dr. sc. Goranke Štimac Rončević. 
 
 
Ad 7.) Imenovanje člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja do kraja   
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22. 
 
Također, nastavno na točku 5.) dnevnoga reda Dekan je predložio, obzirom da su voditelji studija 
ujedno i članovi Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja, imenovanje doc. dr. sc.  
Paola Blecicha za člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuje se voditelja preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija strojarstva doc. dr. sc. Paola 
Blecicha članom Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja do kraja mandatnog 
razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., umjesto dosadašnje članice doc. dr. sc. Goranke Štimac 
Rončević. 
 
 
Ad 8.) Izvješće o provedbi Akcijskog plana u 2019. godini  
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen obrazac Izvješće o provedbi Akcijskog plana u 
2019. godini, a koje je vezano uz provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom 
fakultetu u Rijeci. Dekan je napomenuo da je Akcijski plan za 2019. godinu bio usvojen na 5. sjednici 
Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2018./19., održanoj 22. veljače 2019. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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Z A K LJ U Č A K 
Temeljem prijedloga povjerenika Dekana za Strategiju izv. prof. dr. sc. Marina Brčića, prihvaća se 
Izvješće o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu, a koji je vezan uz provedbu Strategije Sveučilišta 
u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci. 
Dokumentacija će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Obrazac Izvješće o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu dan je u prilogu Zapisnika i njegov je  
sastavni dio (Prilog 3). 
 
 
Ad 9.) Akcijski plan za 2020. godinu. 
 
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen obrazac Akcijski plan za 2020. godinu, a koji je 
vezan uz provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem prijedloga povjerenika Dekana za Strategiju izv. prof. dr. sc. Marina Brčića, prihvaća se 
Akcijski plan za 2020. godinu, a koji je vezan uz provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na 
Tehničkom fakultetu u Rijeci. 
Dokumentacija će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Obrazac Akcijski plan za 2020. godinu dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 4). 
 

 
Ad 10.) Razno.  
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća da smo, vezano uz širenje koronavirusa,  
u stalnom kontaktu s Rektoratom Sveučilišta u Rijeci, te da pratimo upute nadležnog ministarstva i 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također je obavijestio da su u tijeku prijave IRI 2 projekata, HRZZ,  
Horizon 2020 i Erasmus+ projekata. U nastavku je obavijestio da su 21. i 28. veljače 2020. održane 
promocije na kojima je promovirano gotovo 400 završenih studenata. Dekan je obavijestio da je 21. 
veljače 2020. održana tematska sjednica Senata i Savjeta Sveučilišta u Rijeci vezano uz Strategiju 
Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. 
 
Prodekan za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar obavijestio je da je u završnoj fazi 
provedba otvorenog postupka javne nabave u svrhu nabavke računala.  
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:35 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.    
 
                                                                              
                                                                                                                                     Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 


