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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/03 
URBROJ: 2170-57-01-22-18 
Rijeka, 25. ožujka 2022. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
25. ožujka 2022. u 12 sati u predavaonici P1/P2. Na sjednici je prisustvovao glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. 
iur. 
 
PRISUTNI: 

1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović 
4. Prodekan prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Neven Bulić  
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
14. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
15. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
16. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
17. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
18. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
19. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
20. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
23. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
24. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
25. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
26. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
27. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
28. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
30. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
31. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
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32. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
33. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
34. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
35. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
36. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
37. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
38. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
39. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
40. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
41. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
42. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
43. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
44. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
45. Doc. dr. sc. Boris Delač 
46. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
47. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
48. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
49. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
50. Doc. dr. sc. David Ištoković 
51. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
52. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
53. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
54. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
55. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
56. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
57. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
58. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
59. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
60. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
61. Asist. Angela Bašić-Šiško  
62. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
63. Alen Jakoplić, mag. ing. 
64. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
65. Arian Skoki, mag. ing.  
66. Daniel Štifanić, mag. ing. 
67. Marina Banov  
68. Roberto Koren  

 

   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
3. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
4. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
5. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
6. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
7. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
8. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
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9. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
10. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
11. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
12. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
13. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
14. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
15. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
16. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
17. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
18. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
19. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
20. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
21. Doc. dr. sc. Samir Žic 
22. Davor Bolf, mag. ing. 
23. Ivan Buterin  
24. Danijel Marjanović  
25. Denis Mijolović  
26. Lana Miličević  
27. Tina Mlinarić 
28. Romario Novak     
29. Eugen Šegota 
30. Luka Zvonarek             

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) te izvršio verifikaciju novih članova: predstavnik studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija 
imenovan od strane Studentskog zbora: Sandi Baressi Šegota (zamjenik Nardi Verbanac) umjesto Ivana 
Lorencina te predstavnici studenata sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija imenovani od strane 
Studentskog zbora Eugen Šegota (zamjenica Leonarda Došen) i Luka Zvonarek (zamjenik Tomislav Galić) 
umjesto Mihaela Ćužea i Alena Gačića. Doc. dr. sc. Tomislav Žic od 15. ožujka 2022. nije više član 
Fakultetskoga vijeća jer mu je prestao radni odnos na Fakultetu. Fakultetsko vijeće sada ima 98 članova. 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. veljače 2022. elektroničkim putem.*    
                                                                            
2. Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2022.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Vera Gradišnik, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.*  
            3.1.2. dr. sc. Mateo Kirinčić, mag. ing. strojarstva, dr. sc. Denis Rabar, dipl. ing. strojarstva, izbor u  
                       suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
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    3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22.* 
    3.4. Plan napredovanja u 2022. - dopuna.* 
    3.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.1.1. dr. sc. Maru Jelića. 
           4.1.2. dr. sc. Marina Brčića. 
           4.1.3. dr. sc. Ivanu Špelić. 
           4.1.4. dr. sc. Nikolu Turka. 
           4.1.5. dr. sc. Ivanu Lučin.            
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
            4.2.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech.* 
            4.2.2. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech, mag. oec.* 
    4.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Etičko povjerenstvo:      
    5.1. Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.* 
    5.2. Imenovanje zamjenskog člana Etičkog povjerenstva. 
     
6. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za asistenta Lovru Liverića u  
    svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.*   
 
7. Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25.* 
 
8. Razno. (bez glasovanja)                 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. veljače 2022. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 
2021./22., održane 25. veljače 2022. elektroničkim putem.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice u ak. 
god. 2021./22., održane 18. ožujka 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje 
i na radno mjesto.  
 
3.1.1. dr. sc. Vera Gradišnik, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
           profesor. 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je obavijestila Vijeće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora, 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u Rijeci, kao i o 
institucijskom doprinosu, za izbor pristupnice u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 
 
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. Miroslav Joler, prof. dr. sc. 
Adrijan Barić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) i prof. dr. sc. Igor Krois (Fakultet 
elektrotehnike i računarstva, Zagreb) te se izabire dr. sc. Veru Gradišnik, dipl. ing. elektrotehnike u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.2. dr. sc. Mateo Kirinčić, mag. ing. strojarstva, dr. sc. Denis Rabar, dipl. ing. strojarstva, izbor u  
           suradničko zvanje poslijedoktorand. 
 
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. Anica Trp, prof. dr. sc. Kristian 
Lenić i doc. dr. sc. Paolo Blecich te se izabire dr. sc. Matea Kirinčića, mag. ing. strojarstva 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. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica je izložila prijedlog za raspisivanje natječaja za kojega imamo suglasnosti MZO-a i Sveučilišta 
u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

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 materijale. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
2. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić 
3. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc  
 
3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. prema tablici danoj u prilogu odluke na USB stiku.  
 
Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na 
USB stiku (Prilog 1). 
 
3.4. Plan napredovanja u 2022. - dopuna. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog dopune Plana napredovanja u 2022. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se dopuna Plana napredovanja u 2022. godini, sukladno obrascu danom u prilogu odluke. 
Dopuna Plana će biti proslijeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Dopuna Plana napredovanja u 2022. godini dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB stiku 
(Prilog 2). 
 
3.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da su, obzirom na izvođenje 
nastave uživo, a koja odluka je došla netom prije početka ljetnog semestra, nastavnici zamoljeni da u 
početnom razdoblju semestra opravdaju eventualne izostanke s nastave ili omoguće praćenje nastave na 
daljinu. 
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2022. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost sa 6. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 18. ožujka 2022. Prodekanica za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekanica je izložila prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje za 
pristupnike dr. sc. Maru Jelića, dr. sc. Marina Brčića, dr. sc. Ivanu Špelić, dr. sc. Nikolu Turka i dr. sc. Ivanu 
Lučin. 
 
4.1.1. dr. sc. Maru Jelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem osobne molbe, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Mara 
Jelića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić - član  
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica - 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. Marina Brčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Marina Brčića 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. Domagoj Lanc - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - član  
3. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić - član (Građevinski 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. 
 
4.1.3. dr. sc. Ivanu Špelić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Temeljem osobne molbe i prijedloga Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik 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. dr. sc. Sandro Nižetić – član (FESB, Split)  
3. Prof. emerita dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić - članica (Tekstilno-tehnološki fakultet, 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. 
 
4.1.4. dr. sc. Nikolu Turka. 
 
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. Nikole Turka 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. 
 
4.1.5. dr. sc. Ivanu Lučin.     
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivane Lučin u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zoran Čarija - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta - član  
3. Prof. dr. sc. Ivica Kožar - član (Građevinski 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. 
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4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
 
4.2.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Petra Gljušćića, mag. ing. mech. Predsjednica Stručnog povjerenstva za 
ocjenu dokotorske disertacije doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak ukratko je upoznala članove Vijeća sa 
životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila 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: doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak (predsjednica), 
prof. dr. sc. Željko Domazet (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u 
Splitu) i prof. dr. sc. Francesco De Bona (član, Polytechnic Department of Engineering and Architecture, 
University of Udine), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Petra Gljušćića, 
mag. ing. mech. pod naslovom Design of Miniaturized Wearable Broadband Energy Harvesters. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Zelenika. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak - predsjednica  
2. Prof. dr. sc. Željko Domazet – član (FESB, Split) 
3. Prof. dr. sc. Francesco de Bona – član (Polytechnic Department of Engineering and 

Architecture, University of Udine)  
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 28. travnja 2022. u 11:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje dr. sc. Marka Perčića. 
 
4.2.2. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech, mag. oec. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech, mag. oec. Predsjednik Stručnog 
povjerenstva za ocjenu dokotorske disertacije prof. dr. sc. Kristian Lenić ukratko je upoznao članove Vijeća 
sa životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila 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. 
Vedran Mrzljak (član) i izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagrebu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Vedrana Medice-
Viole, mag. ing. mech., mag. oec. pod naslovom Numeričko modeliranje rashladnoga sustava s radnom 
tvari CO2. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Branimir Pavković. 
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1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak – član  
3. Izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, Zagreb)  
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 11. travnja 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.             
3.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Borisa Delača. 
 
4.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da je poticaj za 
znanstvenu izvrsnost ostvario asistent Marko Njirjak.  
 
Također je obavijestila da je HRZZ najavila raspisivanje novog natječaja za program Istraživački projekti za 
sva područja znanosti i bez tematskih ograničenja.   
 
U nastavku, prodekanica je obavijestila da je tijekom 2022. planirano više poziva za dostavu projektnih 
prijedloga kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) za koje je nadležno tijelo MZO, a provedbeno 
tijelo HRZZ. Planirani Pozivi su: Program mobilnosti (Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu 
mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost), Razvojne istraživačke potpore, Razvoj karijera mladih 
istraživača (izobrazba novih doktora znanosti) i Ciljana znanstvena istraživanja. 
 
Prodekanica je obavijestila da Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
raspravlja o novim kriterijima za izbor u znanstvena zvanja. 
 
 
Ad 5.) Etičko povjerenstvo:      
 
5.1. Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 
Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, koja je usvojena 
na sjednici Senata održanoj 21. srpnja 2021., potrebno je izvršiti usklađivanje Poslovnika Etičkog 
povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen 
prijedlog novoga Poslovnika. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr. sc. Nelida 
Črnjarić-Žic, prof. dr. sc. Roko Dejhalla i dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (dva suzdržana) donijelo 

 
O D L U K U   

Usvaja se Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji je dan u prilogu 
ove odluke. 
 
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dan je u prilogu Zapisnika i 
njegov je sastavni dio na USB stiku (Prilog 3). 
 
5.2. Imenovanje zamjenskog člana Etičkog povjerenstva. 
 
Temeljem osobnog zahtjeva predsjednika Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Roberta Žigulića i člana prof. 
dr. sc. Nevena Lovrina za izuzimanje u postupku kojega provodi Etičko povjerenstvo, Dekan je predložio 
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zamjenskog predsjednika i zamjenskog člana do završetka rada toga postupka. U raspravu se uključio prof. 
dr. sc. Roberto Žigulić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
ODLUKU 

 1.) Člana Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Nevena Lovrina privremeno se izuzima iz rada u Etičkom 
povjerenstvu, na  vlastiti zahtjev, a iz razloga što je član iste ustrojbene jedinice kao i osoba u odnosu na 
čije postupanje je podnesen zahtjev Etičkom povjerenstvu za davanjem mišljenja. 
 2.) Prof. dr. sc. Zoran Jurković imenuje se zamjenskim članom u Etičkom povjerenstvu, do 
dovršetka rada na predmetu. 
           3.) Predsjednika Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Roberta Žigulića privremeno se izuzima iz rada u 
Etičkom povjerenstvu, na  vlastiti zahtjev. 
           4.) Prof. dr. sc. Sinišu Družetu imenuje se zamjenskim predsjednikom Etičkog povjerenstva, do 
dovršetka rada na predmetu.  
 
 
Ad 6.) Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za asistenta Lovru Liverića 
u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena molba asistenta Lovre Liverića za odobrenje 
plaćenog dopusta u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu te suglasnost predstojnika Zavoda izv. 
prof. dr. sc. Darija Iljkića za odobrenje istog. Dekan je pojasnio da je za plaćeni ili neplaćeni dopust duži od 
30 dana, temeljem čl. 40. i 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, potrebna suglasnost 
znanstvenog odnosno stručnog vijeća.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
Z A K LJ U Č A K 

Temeljem osobne molbe i podrške Zavoda za materijale daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Dušku 
Pavletiću da donese odluku o plaćenom dopustu za asist. Lovru Liverića, u  razdoblju od 12. travnja do 22. 
srpnja 2022., u svrhu znanstvenog usavršavanja na Silesian University of Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering, Gliwice, Poljska. 
 
 
Ad 7.) Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća o pokretanju postupka izbora dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25., sukladno čl. 33., 34. i 35. Statuta Tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo od tri člana za provođenje postupka 
koji prethodi samom izboru dekana, a tijek postupka izbora dekana dostavljen je članovima Vijeća putem 
SharePointa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
1.) Pokreće se postupak izbora dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 

ak. god. 2022./23.-2024./25. 
2.) Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka koji prethodi samom izboru dekana (prethodni 

postupak), u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin 
2. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
3. Doc. dr. sc. Goran Mauša 

              Zadaci Povjerenstva propisani su člankom 33. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
3.) Usvaja se tijek postupka izbora dekana koji je dan u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.  

 
Tijek postupka izbora dekana dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio na USB stiku (Prilog 4). 
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja)                 

Dekan je obavijestio da je 14. ožujka 2022. održana izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na temu 
Nacrta Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, na kojoj su prisustvovali ministar znanosti 
i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs i državni tajnik Ivica Šušak. Redovna sjednica Senata održana je 
22. ožujka 2022.  
 
U nastavku, Dekan je članovima Vijeća prenio obavijest pomoćnice rektorice za institucijske kapacitete i 
politike i predsjednice Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Sanje Barić o 
objavljivanju brošure Sveučilište u Rijeci-sigurno mjesto, bez spolnog uznemiravanja. 
 
Također, Dekan je, sukladno izvješću povjerenika za studentski sport prof. dr. sc. Nina Stojkovića, 
obavijestio da je na prvenstvu Sveučilišta u Rijeci u šahu, koje se održava pojedinačno, naš student Sandro 
Šafar osvojio 3. mjesto te da su u tijeku pripreme za održavanje 2. šahovskog prvenstva Fakulteta. 
 
Dekan je obavijestio da je pokrenut postupak javne nabave računala o čemu će predstojnici zavoda uskoro 
biti obaviješteni. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te zaključio sjednicu u 13:00 sati. 
 

 

 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.     
 
                                                                             
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 



PRILOZI – na USB stiku 
 

1. PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2021./22.  

2. PLAN NAPREDOVANJA U 2022. – DOPUNA 

3. POSLOVNIK ETIČKOG POVJERENSTVA TEHNIČKOG FAKULTETA  
SVEUČILIŠTA U RIJECI 

4. TIJEK POSTUPKA IZBORA DEKANA 


