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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 900-01/22-01/13 
URBROJ: 2170-57-01-22-18 
Rijeka, 22. prosinca 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2022./23., održane 22. 
prosinca 2022. u 10 sati u predavaonici P1.  
 
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. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
11. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
12. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
13. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
14. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
15. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
16. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
18. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
19. Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
21. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
22. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
23. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
24. Prof. dr. sc. Mladen Tomić 
25. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
26. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
28. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
29. Izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich 
30. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
31. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
32. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
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33. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
34. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
35. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
36. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
37. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
38. Izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak  
39. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
40. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
41. Izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan 
42. Izv. prof. dr. sc. Samir Žic 
43. Doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško 
44. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
45. Doc. dr. sc. David Ištoković 
46. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
47. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
48. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
49. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
50. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
51. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
52. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
53. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
54. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
55. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
56. Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. 
57. Asist. Valentino Marković  
58. Marta Alvir, mag. ing. 
59. Damjan Banić 
60. Karlo Jakac 
61. Anna Maria Mihel 
62. Lea Buršić 
63. Mihael Hajnić 
64. Darijan Jelušić 
65. Lana Miličević  

 

   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
3. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
4. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
5. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
6. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
7. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
8. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
9. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
10. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
11. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
12. Prof. dr. sc. Jerko Škifić 
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13. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
14. Prof. dr. sc. Anica Trp 
15. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
16. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
17. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
18. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 
19. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
20. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković 
21. Izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar 
22. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
23. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
24. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
25. Doc. dr. sc. Boris Delač 
26. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
27. Lovorka Malinić 
28. Boris Gašparović, mag. ing. 
29. Luka Bajić 
30. Antonio Barišić 
31. Ivan Buterin  
32. Arian Čarapina 
33. David Petrović 
34. Sandro Šafar 

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević, pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) i izvršio verifikaciju novih članova, a oni su: doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško; predstavnici studenata 
doktorskih studija imenovani od strane Studentskog zbora: Anna Maria Mihel (zamjenik David Bačnar), 
Damjan Banić (zamjenica Sandra Kvaternik Simonetti) i Karlo Jakac (zamjenik Luka Lanča) te predstavnici 
studenata prijediplomskih i diplomskih studija imenovani od strane Studentskog zbora: Lea Buršić 
(zamjenik Leon Bevanda), Mihael Hajnić (zamjenik Luka Antunović) i Sandro Šafar (zamjenik Ivan 
Svoboda). Vijeće sada ima 99 članova. 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 24. studenog 2022. i 3. e-sjednice zaključene  
    14. prosinca 2022. u 12 sati.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 16. prosinca 2022.* 
    3.1. Izbori na radna mjesta.*              
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Pokretanje postupaka angažmana vanjskih suradnika. 
    3.4. Izvješća o radu mentora.* 
    3.5. Izvješća o radu viših asistenata.* 
    3.6. Izvješća o radu asistenata.*  
    3.7. Razno. (bez glasovanja)     
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 2022.* 
    4.1. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Zvjezdanu Stančić.* 
            4.1.2. dr. sc. Goranku Štimac Rončević.* 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.2.1. Domagoja Pinčića, mag. ing. comp.* 
            4.2.2. Tonija Holjevića, mag. ing. aedif.* 
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
           4.3.1. Maje Vlatković, mag. ing. mech.* 
           4.3.2. Ivana Markovinovića, mag. ing. el.* 
    4.4. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Primorsko-goranske županije u 2022. godini.*    
 
6. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom i neplaćenom dopustu za v. asist. dr. sc.  
    Luku Grbčića u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.* 
 
7. Razno. (bez glasovanja) 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 24. studenog 2022. i 3. e-sjednice 
zaključene 14. prosinca 2022. u 12 sati. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni Zapisnici s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
24. studenog 2022. i 3. e-sjednice zaključene 14. prosinca 2022. u 12 sati, u ak. god. 2022./23. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst oba Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec studeni 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec studeni 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 16. prosinca 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u ak. 
god. 2022./23., održane 16. prosinca 2022. Prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga izložio je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
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3.1. Izbori na radna mjesta. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća povjerenstava za izbor pristupnika na radna 
mjesta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. 
dr. sc. Kristian Lenić i prof. dr. sc. Vladimir Soldo (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), 
te se izabire dr. sc. Igora Wolfa 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 Strojarstvo za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku. 
Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.    

 
O D L U K U  2 

o usvajanju mišljenja Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika na više radno mjesto 
    1.  Utvrđuje se da je Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić (predsjednik) 
2. izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
3. izv. prof. dr. sc. Andrea Švob (Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci) 
imenovano Odlukom ovog Fakultetskog vijeća od 24. studenog 2022., povodom pokrenutog postupka 
izbora nastavnice Loredane Simčić na više znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredna profesorica, u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne 
znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike, ocijenilo 
ispunjava li nastavnica propisane kriterije za izbor na više radno mjesto te podnijelo pisano izvješće s 
obrazloženim mišljenjem o ispunjavanju kriterija za izbor na više radno mjesto. 

2. Usvaja se mišljenje Stručnog povjerenstva te se utvrđuje da nastavnica 
Loredana Simčić ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno-nastavno/nastavno radno mjesto 
izvanredna profesorica, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za 
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na Zavodu za matematiku, 
fiziku i strane jezike. 

3. Ova će se Odluka, s natječajnom dokumentacijom, u roku od osam dana, dostaviti  
nadležnom matičnom odboru.  
 

O D L U K U  3 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić (predsjednik), prof. 
dr. sc. Kristijan Lenac i doc. dr. sc. Goran Mauša, te se izabire Marinu Banov, mag. ing. comp. u suradničko 
zvanje asistentica, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo za rad na Zavodu za računarstvo. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristijana Lenca. 
           
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekan za nastavu izložio je prijedlog o raspisivanju natječaja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
o raspisivanju javnog natječaja za izbor nastavnika/suradnika na slobodno radno mjesto 

Raspisuje se javni natječaj za izbor suradnika na slobodno suradničko radno mjesto asistent, u radnom 
odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanja plovnih i pučinskih 
objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. 
    2.  Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
2. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
3. Prof. dr. sc.  Boris Ljubenkov (FESB, Split) 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni na natječaj propisane kriterije za izbor 
na radno mjesto te obrazloženim mišljenjem u pisanom obliku, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih 
kandidata, predlaže Fakultetskom vijeću najboljeg kandidata, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
isteka roka za prijavu na natječaj. 

3. Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku. 
 
3.3. Pokretanje postupaka angažmana vanjskih suradnika. 
 
Prodekan za nastavu izložio je prijedlog o pokretanju postupka angažmana vanjskog suradnika. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu za angažman jednog naslovnog asistenta, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo za 
rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.  
Osniva se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
2. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić (FESB, Split) 

 
3.4. Izvješća o radu mentora. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća mentora o svom radu i izvješća asistenata o 
mentorstvu u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu, prihvaćaju se izvješća mentora o svom radu te izvješća 
asistenata o mentorstvu i pozitivna ocjena njihovog rada u ak. god. 2021./22., za sljedeće mentore: 

1. prof. dr. sc. Robert Basan 
2. prof. dr. sc. Neven Bulić 
3. prof. dr. sc. Marko Čanađija  
4. prof. dr. sc. Zlatan Car  
5. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
6. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic 
7. izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 
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8. izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
9. doc. dr. sc. Matej Fonović 
10. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
11. prof. dr. sc. Marina Franulović  
12. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
13. izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić  
14. doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
15. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
16. prof. dr. sc. Domagoj Lanc  
17. izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
18. izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
19. izv. prof. dr. sc. Kristina Marković  
20. doc. dr. sc. Goran Mauša  
21. prof. dr. sc. Duško Pavletić 
22. doc. dr. sc. Rene Prenc 
23. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
24. izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
25. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
26. prof. dr. sc. Viktor Sučić 
27. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
28. prof. dr. sc. Saša Vlahinić  
29. prof. dr. sc. Albert Zamarin 
30. prof. dr. sc. Saša Zelenika 

 
3.5. Izvješća o radu viših asistenata. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća predstojnika zavoda o radu viših asistenata 
u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu, prihvaćaju se izvješća predstojnika zavoda o radu viših 
asistenata i pozitivna ocjena njihovog rada u ak. god. 2021./22., za sljedeće više asistente: 

1. dr. sc. Batista Josip  
2. dr. sc. Franki Vladimir  
3. dr. sc. Kirinčić Mateo  
4. dr. sc. Medica-Viola Vedran  
5. dr. sc. Perčić Marko  
6. dr. sc. Sušanj Diego  
7. dr. sc. Torbarina Fran  
8. dr. sc. Turk Nikola 

 
3.6. Izvješća o radu asistenata. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća mentora o radu asistenata u ak. god. 
2021./22. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu, prihvaćaju se izvješća mentora o radu asistenata i  
pozitivna ocjena njihovog rada u ak. god. 2021./22., za sljedeće asistente: 
 

1. Alvir Marta (mentor prof. dr. sc. Lado Kranjčević) 
2. Anđelić Nikola (mentor prof. dr. sc. Zlatan Car) 
3. Bačnar David (mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga) 
4. Banić Damjan (mentor prof. dr. sc. Domagoj Lanc) 
5. Baressi Šegota Sandi (mentor prof. dr. sc. Zlatan Car) 
6. Bašić-Šiško Angela (mentorica prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic) 
7. Batistić Luka (mentor prof. dr. sc. Mladen Tomić, komentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga) 
8. Bazina Tomislav (mentor doc. dr. sc. Ervin Kamenar) 
9. Bolf Davor (mentor prof. dr. sc. Albert Zamarin) 
10. Cikač Dominik (mentor prof. dr. sc. Neven Bulić) 
11. Dundović Maja (mentorica izv. prof. dr. sc. Kristina Marković) 
12. Gašparović Boris (mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, mentor doc. dr. sc. Goran Mauša) 
13. Gljušćić Matej (mentorica prof. dr. sc. Marina Franulović) 
14. Gljušćić Petar (mentor prof. dr. sc. Saša Zelenika) 
15. Grbčić Luka (mentor prof. dr. sc. Lado Kranjčević) 
16. Hržić Franko (mentor prof. dr. sc. Ivan Štajduhar) 
17. Jakac Karlo (mentor izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić) 
18. Jakoplić Alen (mentor prof. dr. sc. Dubravko Franković) 
19. Jurdana Vedran (mentor prof. dr. sc. Viktor Sučić) 
20. Košmerl Valentina (mentor prof. dr. sc. Marko Čanađija) 
21. Krulčić Elvis (mentor izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček) 
22. Kvaternik Simonetti Sandra (mentor prof. dr. sc. Domagoj Lanc) 
23. Kvrgić Dario (mentor doc. dr. sc. Matej Fonović) 
24. Lanča Luka (mentor izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić) 
25. Liović David (mentorica prof. dr. sc. Marina Franulović) 
26. Liverić Lovro (mentorica izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza) 
27. Lorencin Ivan (mentor prof. dr. sc. Zlatan Car) 
28. Lučin Ivana (mentor prof. dr. sc. Zoran Čarija) 
29. Markovinović Ivan (mentor prof. dr. sc. Saša Vlahinić) 
30. Marković Ela (mentor prof. dr. sc. Robert Basan) 
31. Marković Valentino (mentor izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić) 
32. Mihel Anna Maria (mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga) 
33. Miletić Petra (mentor prof. dr. sc. Neven Bulić) 
34. Napravnik Mateja (mentor prof. dr. sc. Ivan Štajduhar) 
35. Njirjak Marko (mentor doc. dr. sc. Goran Mauša) 
36. Otović Erik (mentor doc. dr. sc. Goran Mauša) 
37. Rak Andro (mentor prof. dr. sc. Lado Kranjčević) 
38. Rojnić Michele (mentor doc. dr. sc. Rene Prenc) 
39. Salkanović Alen (mentor izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić) 
40. Selimović Denis (mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, mentorica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić) 
41. Skoki Arian (mentor prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga) 
42. Smilović Marin (mentor prof. dr. sc. Marko Hadjina) 
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43. Sulovsky Ivan (mentorica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić) 
44. Šverko Zoran (mentor prof. dr. sc. Saša Vlahinić) 
45. Varga Matija (mentor prof. dr. sc. Neven Bulić) 
46. Verbanac Nardi (mentor prof. dr. sc. Neven Bulić) 
47. Vlatković Maja (mentor prof. dr. sc. Duško Pavletić) 
48. Vranković Lacković Ana (mentor izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga) 
49. Zenzerović Jasen (mentorica izv. prof. dr. sc. Kristina Marković) 
50. Zlatić Martin (mentor prof. dr. sc. Marko Čanađija) 

 
3.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekan za nastavu obavijestio je članove Vijeća da će, sukladno novom Zakonu, pri imenovanju članova 
povjerenstava trebati voditi računa da svako povjerenstvo ima vanjskog člana.  
 
Također se zahvalio članovima Vijeća na glasovanju na e-sjednici vezanoj uz donošenje odluke o izmjeni 
naziva studijskih programa te akademskih odnosno stručnih naziva u skladu sa Zakonom o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti uz napomenu da je u međuvremenu stigla obavijest o tome da MZO, 
zbog brojnih upita vezanih uz donošenje navedene odluke, planira početkom siječnja visokim učilištima 
dostaviti uputu o usklađivanju odredbi o studiju. Ako naša odluka bude u skladu s uputama Ministarstva, 
neće biti potrebno donositi novu. S ciljem povećanja broja studenata te prepoznatljivosti studija, 
predložen je novi naziv studija brodogradnje koji bi glasio Brodogradnja i morske tehnologije. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 
2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 3. sjednice u ak. god. 2022./23., održane 16. prosinca 2022. Prodekan za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi: 
 
4.1. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje, čije je pokretanje postupka prethodilo novom Zakonu o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti. 
 
4.1.1. dr. sc. Zvjezdanu Stančić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 

(predsjednica), prof. dr. sc. Lado Kranjčević (član) i doc. dr. sc. Vitomir Premur (član, Geotehnički fakultet, 

Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 

Zvjezdanu Stančić izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 

znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.  
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4.1.2. dr. sc. Goranku Štimac Rončević. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Goranka Štimac Rončević ispunjava 
uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, prije nego što je isteklo pet godina od njenog 
izbora u prethodno znanstveno zvanje, a nakon što su istekle tri godine od izbora u prethodno zvanje te 
se nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Goranku Štimac Rončević izabere 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti. 
Obrazloženje 
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Goranka 
Štimac Rončević obratila se molbom dana 19. listopada 2022.  Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. Fakultetsko vijeće 
na svojoj sjednici održanoj dana 24. studenog 2022.  prihvatilo je molbu dr. sc. Goranke Štimac Rončević. 
Sukladno odredbama čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj 
sjednici održanoj dana 24. studenog 2022.  imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr. sc. Sanjin Braut (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu) za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje.  
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
- dr. sc. Goranka Štimac Rončević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u   
  trajnom zvanju, 
- imenovanoj nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, ali su istekle   
  tri godine, 
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da  
  ju se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.  
Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže izbor dr. sc. Goranke Štimac Rončević u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrasci Ocjena teme doktorske disertacije.  
 
4.2.1. Domagoja Pinčića, mag. ing. comp. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivo 

Ipšić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić (član) i doc. dr. sc. Žiga Emeršič (član, Faculty of Computer 

and Information Sciences, University of Ljubljana) utvrđuje se da pristupnik Domagoj Pinčić, mag. ing. 

comp. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije. 
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Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva vrši se izmjena naslova doktorske disertacije iz prvotno 
predloženog naslova Prepoznavanje osoba temeljem hoda upotrebom samonadziranog Vision 
Transformer modela dubokog učenja u novi naslov Identifikacija osoba temeljem hoda upotrebom 
samonadziranoga modela dubokoga učenja primjenom mehanizma samopozornosti. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristijana Lenca. 
 
4.2.2. Tonija Holjevića, mag. ing. aedif. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević (predsjednik), doc. dr. sc. Elvis Žic (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) i izv. prof. dr. 
sc. Veljko Srzić (član, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu) utvrđuje se da 
pristupnik Toni Holjević, mag. ing. aedif. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom 
Eksperimentalno-numerička analiza pronosa čestica mikroplastike u vodi. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Sinišu Družetu, a za komentora prof. dr. sc. Vanju Travaša (Građevinski 
fakultet, Sveučilište u Rijeci). 
 
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika. 
 
4.3.1. Maje Vlatković, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Maje 
Vlatković, mag. ing. mech. pod naslovom 

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnoga mjernog sustava. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Duško Pavletić.   
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - član  
3. Prof. dr. sc. Biserka Runje - članica (FSB, Zagreb) 
 
4.3.2. Ivana Markovinovića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Ivana 
Markovinovića, mag. ing. el. pod naslovom 

Sučelje mozak-računalo za pisanje primjenom auditornih podražaja. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Vlahinić, a komentor prof. dr. sc. Miroslav Vrankić.   
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Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Ivan Volarić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član  
3. Doc. dr. sc. Peter Rogelj - član (Faculty of Mathematics, Natural Science and Information  
                                                            Technologies, University of Primorska) 
 
4.4. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da je raspisan natječaj za UNIRI 
stimulativne potpore 2022., a potpore za znanstvenu izvrsnost ostvarili su izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga i 
izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić. 
 
 
Ad 5.) Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Primorsko-goranske županije u 2022. godini. 
 
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 
raspisao je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2022. 
godini. Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog za kandidiranje prof. dr. sc. Ivana 
Štajduhara za dodjelu Godišnje nagrade za izuzetno postignuće u području znanosti. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 
2022. godini, kojega je raspisao Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske 
skupštine Primorsko-goranske županije, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast 
je i zadovoljstvo predložiti 
prof. dr. sc. Ivana Štajduhara 
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za izuzetno postignuće u području znanosti. 
 
 
Ad 6.) Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom i neplaćenom dopustu za v. asist. 
dr. sc. Luku Grbčića u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena dokumentacija za odobravanje plaćenog i 
neplaćenog dopusta za v. asist. dr. sc. Luku Grbčića u svrhu znanstvenog usavršavanja na Lawrence 
Berkeley National Laboratory (SAD). Temeljem čl. 40. i 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 
obrazovanje (NN 9/19), za odobravanje plaćenog i neplaćenog dopusta u trajanju dužem od 30 dana, 
poslodavcu je potrebna prethodna 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 mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo daje se suglasnost 

dekanu prof. dr. sc. Ladu Kranjčeviću da donese odluku o jednoj godini plaćeng dopusta i jednoj godini 

neplaćenog dopusta za v. asist. dr. sc. Luku Grbčića, u razdoblju od 9. siječnja 2023. do 8. siječnja 2025., 

u svrhu znanstvenog usavršavanja na Lawrence Berkeley National Laboratory (SAD). 
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Ad 7.) Razno. (bez glasovanja) 
 
Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća da je rektorica Sveučilišta u Rijeci na 
sjednici Senata obavijestila da je moguće ubrzano dobivanje docentura za nadprosječne asistente koji su 
svojim radom postigli zapažen uspjeh. U nastavku je obavijestio da je Fakultet prošao recertifikacijski audit 
ISO 9001 kojega je izvršila tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. iz Rijeke. Također je naglasio da imamo 
mogućnost zapošljavanja asistenata u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prema kojemu je 
riječkom sveučilištu dodijeljeno njih 20. 
 
Nadalje, dekan je obavijestio da su na Fakultetu postavljeni novi aparati za kavu na kojima se može plaćati 
gotovinom, karticom i mobitelom. 
 
Također, obavijestio je da će od 1. siječnja iduće godine postupak nabave bit reorganiziran, što će 
rezultirati smanjenjem cijena nabave robe. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju, pozvao na domjenak te poželio sretan Božić 
i Novu godinu. Sjednicu je zaključio u 10:40 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 

 


