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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
 
KLASA: 030-09/18-01/1 
URBROJ: 2170-57-01-18-16 
Rijeka, 26. siječnja 2018. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 4. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane 
26. siječnja 2018., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
7. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

                   Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
12. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
16. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
19. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
20. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
23. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
24. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
25. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
26. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
28. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
29. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
30. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
31. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
32. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
33. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
34. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
35. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
36. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
37. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
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38. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
39. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
40. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
41. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
42. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
43. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
44. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
45. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
46. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
47. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
48. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
49. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
50. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
51. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
52. Doc. dr. sc. Damir Kolić 
53. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
54. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
55. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
56. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
57. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
58. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
59. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
60. Doc. dr. sc. Anton Turk 
61. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
62. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
63. Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. 
64. Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač 
65. Lenka Štajduhar, oec. 
66. Damjan Banić, mag. ing. 
67. Sandra Kvaternik, mag. ing. 
68. Lovro Štic, mag. ing.  
69. Diego Sušanj, mag. ing. 
70. Denis Mijolović  
71. Grigor Dumbović 
72. Matea Ignatoski  
73. Marko Mesarić 
74. Endi Miletić 
75. Marin Smilović 
76. Nika Žafran 
77. Ivana Žužić 

                  
NISU PRISUTNI:                 

1. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
2. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
3. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
4. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
5. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
6. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
7. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
8. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
9. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
10. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 



 

 

 3 

11. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
13. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
14. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
15. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
16. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
17. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
18. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
19. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
20. Doc. dr. sc. Samir Žic 
21. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
22. Franko Hržić, mag. ing. 
23. Natalija Vitali, mag. ing. 
24. Ivana Gašpert 
25. Ivan Golik 
26. Šimun Rogoznica  

Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija     
elektrotehnike     

 
 
Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća 
(dalje: Vijeća) i obavijestila da je 15. siječnja 2018. preminuo naš umirovljeni profesor dr. sc. Gjorgje 
Meden. Nakon kratkog izlaganja o njegovom životu i radu, članovi Vijeća minutom šutnje odali su mu 
posljednju počast. 
 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. prosinca 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 19. siječnja 2018.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. dr. sc. Predrag Domijan, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno nastavno zvanje   
           profesor visoke škole;* 
3.1.2. Marin Antunović, mag. ing. elektrotehnike, Goran Klobučar, mag. ing. elektrotehnike,  
           izbori u naslovna suradnička zvanja asistent;* 
3.1.3. mr. sc. Hrvoje Manestar, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje  
           asistent.* 

    3.2. Reizbor na radno mjesto.*                   
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Pokretanje postupka reizbora. 
    3.5. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 19. siječnja 2018.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Darija Bana; 
            4.1.2. dr. sc. Karolinu Maduna; 
            4.1.3. dr. sc. Vesnu Ocelić Bulatović; 
            4.1.4. dr. sc. Marka Valčića. 
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    4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing.   
            mech.*  
    4.3. Promjena naslova doktorske disertacije Tihane Kostadin, mag. ing. stroj.* 
    4.4. Razno. 

5. Prijedlog kandidata za Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za   
     2017.*    

6. Razno.   
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. prosinca 2017.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
21. prosinca 2017.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2017. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 19. siječnja 2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice u 
ak. god. 2017./18., održane 19. siječnja 2018. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. dr. sc. Predrag Domijan, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno nastavno zvanje profesor 
visoke škole; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, doc. dr. sc. 
Jonatan Lerga i prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka) te se izabire dr. sc. 
Predraga Domijana, dipl. ing. elektrotehnike u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole, za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu 
Informacijski sustavi.  
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3.1.2. Marin Antunović, mag. ing. elektrotehnike, Goran Klobučar, mag. ing. elektrotehnike, izbori u     
naslovna suradnička zvanja asistent; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, prof. dr. 
sc. Livio Šušnjić i izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Marina Antunovića, mag. ing. 
elektrotehnike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika. 
 

O D L U K U  2 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, prof. dr. 
sc. Livio Šušnjić i izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Gorana Klobučara, mag. ing. 
elektrotehnike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika. 
 
3.1.3. mr. sc. Hrvoje Manestar, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr. 
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire mr. sc. Hrvoja Manestra, dipl. ing. 
elektrotehnike u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika. 

 
3.2. Reizbor na radno mjesto.        
 
Na share-portal je postavljeno Izvješće Povjerenstava za reizbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Cukor, prof. dr. sc. 
Tonči Mikac i prof. dr. sc. Dražen Bajić (FESB, Split) vrši se reizbor dr. sc. Zorana Jurkovića, dipl. ing. 
strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na 
Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management. 
            
3.3. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu 
Konstrukcija plovnih i pučinskih objekata. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split) 

 
3.4. Pokretanje postupka reizbora. 
 
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka reizbora. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. 

Miroslava Jolera na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za 

znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu 

granu Radiokomunikacije, za rad na Zavodu za računarstvo.              

2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
3. Prof. dr. sc. Juraj Bartolić (FER, Zagreb) 

3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta 

Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto. 

4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću, 

putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju 

minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu 

Sveučilišta u Rijeci.  

 
3.5. Razno. 

Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je da su na web stranicama studija postavljeni 
preliminarni rasporedi nastave u ljetnom semestru. Eventualne promjene u rasporedu treba dostaviti 
voditeljima studija. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 19. siječnja 
2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 4. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 19. siječnja 2018. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora 
pristupnika u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Darija Bana; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
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O D L U K U 
Temeljem molbe Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Darija Bana (Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu) u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Albert Zamarin – član    
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević - 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. Karolinu Maduna; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem molbe Metalurškog fakulteta iz Siska Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Karoline Maduna u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Professor emeritus Julijan Dobrinić - predsjednik   
2. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)   
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić - član (Metalurški fakultet, Sisak)   

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. 
 
4.1.3. dr. sc. Vesnu Ocelić Bulatović; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem molbe Metalurškog fakulteta iz Siska Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Vesne Ocelić Bulatović u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke 
znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Professor emeritus Julijan Dobrinić - predsjednik   
2. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)   
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić - član (Metalurški fakultet, Sisak)   

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. 
 
4.1.4. dr. sc. Marka Valčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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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. Marka Valčića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić - predsjednica  
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla – član    
3. Prof. dr. sc. Joško Parunov - 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. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing. 
mech. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Andreja Borića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Andreja Borića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Analiza tehnoloških parametara i deformacija polimernih nanokompozitnih ploča  
tijekom inkrementalnog oblikovanja u jednoj točki. 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak – predsjednik (Fakulteta za strojništvo, Univerza v 

Ljubljani, Slovenija) 
2. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – član  
3. Prof. dr. sc. Pero Raos – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod) 

 
4.3. Promjena naslova doktorske disertacije Tihane Kostadin, mag. ing. stroj. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen zahtjev za promjenu naslova doktorske disertacije 
pristupnice Tihane Kostadin, mag. ing. stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se odobrava promjena 
naslova doktorske disertacije Tihane Kostadin, mag. ing. stroj. Dosadašnji naslov doktorske disertacije 
Utjecaj hlađenja komprimiranim hladnim zrakom na korozijsku otpornost pri obradi dijelova od 
nehrđajućeg čelika mijenja se u naslov Utjecaj hlađenja hladnim komprimiranim zrakom na korozijsku 
otpornost pri obradi dijelova od nehrđajućeg čelika. 
 
4.4. Razno. 

Nije bilo rasprave. 
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Ad 5.) Prijedlog kandidata za Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost    
za 2017. godinu. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog Zavoda za računarstvo o kandidiranju doc.  
dr. sc. Jonatana Lerge na Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za   
2017. godinu., kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti 
i obrazovanja, za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 
znanstveno područje tehničke znanosti. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2017., kojega 
je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

doc. dr. sc. Jonatana Lergu 
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 
znanstveno područje tehničke znanosti. 
 
 
Ad 6.) Razno.   
 
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić iznijela je nekoliko obavijesti: 

 Od 1 siječnja 2018. voditelj Računalnog centra je Domagoj Crljenko, dipl. ing. 

 Na 9. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci našem umirovljenom profesoru u trajnom zvanju dr. 
sc. Božidaru Križanu dodijeljeno je počasno zvanje professor emeritus. Članovi Vijeća čestitali 
su mu pljeskom. 

 Na istoj sjednici usvojen je Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika 
Sveučilišta u Rijeci. Na sljedećoj sjednici Fakultetskoga vijeća točka dnevnoga reda bit će 
usvajanje navedenog Pravilnika te osnivanje Stegovnog povjerenstva.   

 Fakultet je u postupku pripreme Samoanalize vezano za Plan reakreditacije visokih učilišta u 
2018. Stručno povjerenstvo posjetit će Fakultet u mjesecu svibnju ove godine. 

 Minimalni kriteriji za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) 
studijima Sveučilišta u Rijeci stupaju na snagu u ak. god. 2018./19. 

 U veljači 2018. bit će raspisan novi natječaj za inicijalne potpore mladim znanstvenicima. 

 Financijska sredstva dodijeljena temeljem potpora znanstvenim istraživanjima za 2017. 
godinu treba potrošiti do 30. rujna 2018. 

 
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izv. prof. dr. sc. Robert Basan obavijestio 
je članove Vijeća da je predstojnicima zavoda upućen e-mail vezano za prijedlog izmjena i dopuna 
dijelova Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci koji se odnose na grafičke standarde 
sveučilišnih izdanja. 
 
Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:30 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 


