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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
 
KLASA: 030-09/18-01/11 
URBROJ: 2170-57-01-18-78 
Rijeka, 20. prosinca 2018. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2018./19., održane 
20. prosinca 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 prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
7. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut                   
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
12. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
13. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
14. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
15. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
16. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
17. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
18. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
19. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
20. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
21. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
22. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
23. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
24. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
25. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
26. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić 
27. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
28. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
29. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
30. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
31. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
32. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković 
33. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
34. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
35. Doc. dr. sc. Boris Delač 
36. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
37. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
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38. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
39. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
40. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
41. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
42. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
43. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
44. Doc. dr. sc. Damir Kolić 
45. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
46. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
47. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
48. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
49. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
50. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
51. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
52. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
53. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
54. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
55. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
56. Poslijedoktorand dr. sc. Ivan Volarić 
57. Damjan Banić, mag. ing. 
58. Luka Batistić, mag. ing. 
59. Vedran Medica Viola, mag. ing. 
60. Diego Sušanj, mag.ing.  
61. Nikola Turk, mag. ing. 
62. Azra Subašić 
63. Petra Gugleta 
64. Ivan Jokić 
65. Vito Medved 
66. Denis Mijolović 
67. Toni Polonijo 
68. Erik Smoljan 
69. Luka Vukonić 

                                     
 
NISU PRISUTNI:       
 
                   Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.      

1. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
3. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
4. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
5. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
6. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
7. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
8. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
9. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
10. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
11. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
12. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
13. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
14. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
15. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
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16. Doc. dr. sc. Damir Arbula 
17. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
18. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
19. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
20. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
21. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
22. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
23. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
24. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
25. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
26. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
27. Doc. dr. sc. Anton Turk 
28. Doc. dr. sc. Marko Valčić 
29. Doc. dr. sc. Samir Žic 
30. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
31. Lenka Štajduhar, oec. 
32. Maja Marković, mag. ing. 
33. Silvano Drpić 
34. Daniel Ivaničić 
35. Maša Stanković 

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). 
 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 30. studenog 2018.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2018.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 14. prosinca 2018.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, David Liović, mag. ing. strojarstva, Slavko Milošević, mag.  
                       ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;* 

3.1.2. Ivan Margić, dilp. ing. brodogradnje, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač;* 
3.1.3. Valter Uran, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 

    3.2. Poništavanje natječaja.  
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2017./18.* 
    3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2017./18.* 
    3.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2017./18.*   
    3.7. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 17. prosinca 2018.* 
    4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Vedrana Kirinčića.* 
            4.1.2. dr. sc. Ivanu Špelić.*     
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    4.2.  Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Francesca Maura, M.Sc.*      
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Damjana Banića, mag. ing.     
            mech.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Nikole Anđelića, mag.   
            ing.  mech.* 
    4.5. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
            mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
    4.6. Razno.  

5. Imenovanje člana Odbora za kvalitetu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.  

6. Izvješće Odbora za kvalitetu.* 

7. Razno.                                                                               
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 30. studenog 2018.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2018./19., održane 30. studenog 2018.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2018. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 14. prosinca 2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u 
ak. god. 2018./19., održane 14. prosinca 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. Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, David Liović, mag. ing. strojarstva, Slavko Milošević, mag. ing.  
strojarstva, izbor u 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: prof. dr. sc. Marina Franulović, prof. 
dr. sc. Neven Lovrin i prof. dr. sc. Saša Zelenika te se izabire Davida Liovića, mag. ing. strojarstva 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 Strojarstvo.  

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marinu Franulović. 
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3.1.2. Ivan Margić, dilp. ing. brodogradnje, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač; 
 
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. Roko Dejhalla, doc. dr. sc. 
Anton Turk i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (FSB, Zagreb) te se izabire Ivana Margića, dipl. ing. 
brodogradnje u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Brodogradnja. 
 
3.1.3. Valter Uran, dipl. ing. strojarstva, 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: prof. dr. sc. Tonči Mikac, doc. dr. sc. 
Sandro Doboviček i prof. dr. sc. Milan Ikonić te se izabire Valtera Urana, dipl. ing. strojarstva u 
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Strojarstvo. 

 
3.2. Poništavanje natječaja.  
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp iznijela je prijedlog Povjerenstva o poništavanju natječaja raspisanog 
Odlukom Fakultetskoga vijeća od 26. listopada 2018., sukladno traženju Zavoda za računarstvo, jer su 
se na raspisani natječaj nisu javili zadovoljavajući kandidati.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Poništava 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 Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo, raspisan Odlukom 
Fakultetskoga vijeća (KLASA: 030-09/18-01/9; URBROJ: 2170-57-01-18-5), na 1. sjednici u ak. god. 
2018./19., održanoj 26. listopada 2018., temeljem koje je osnovano Stručno povjerenstvo za izbor u 
sastavu: doc. dr. sc. Jonatan Lerga, izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar i doc. dr. sc. Sandi Ljubić.  
 
3.3. 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 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 mehaniku fluida i 
računarsko inženjerstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
2. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
3. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
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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 Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
3. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 

 
O D L U K U  3 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja 
iz područja procesnog energetskog strojarstva. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
3. Prof. dr. sc. Vladimir Soldo (FSB, Zagreb) 

 
O D L U K U  4 

Raspisat će se natječaj za izbor dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
2. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
3. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 

 
3.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2017./18. 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 
2017./18. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc. 

Andree Andrijašević i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2017./18.    

O D L U K U  2 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 

Nevena Munjasa i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2017./18. 

O D L U K U  3 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc. 
Ivana Volarića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2017./18. 
 
3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2017./18. 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 
2017./18. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U  1 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Nikole 
Anđelića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  2 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Tee 
Arrigoni, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  3 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Angele Bašić-Šiško, mag. matematike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  4 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Luke Batistića, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  5 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Sebastijana Blaževića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  6 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Dominika Cikača, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  7 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Maje Dundović, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  8 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Maje Forempoher Škuver, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  9 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Vladimira Frankija, dipl. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  10 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Mateja Gljušćića, mag. ing. brodogradnje, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  11 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Petra 
Gljušćića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  12 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Luke Grbčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  13 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad 

asist. Franka Hržića, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2017./18. 
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O D L U K U  14 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Mladena Perinića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Davida Ištokovića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  15 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Alena Jakoplića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  16 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Vedrana Jurdane, dipl. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  17 
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Matea 
Kirinčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  18 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovre 
Liverića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  19 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Nikole Lopca, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  20 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ivane 
Lučin, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  21 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Ivana Markovinovića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  22 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Vedrana Medice-Viola, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  23 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Marka Perčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  24 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad 
asist. Ingrid Sterpin, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  25 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Diega Sušnja, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  26 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora pozitivno se ocjenjuje rad asist. 

Graciele Šterpin Valić, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
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O D L U K U  27 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra 
Štica, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  28 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Frana Torbarine, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  29 
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. 
Nikole Turka, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2017./18. 
 
3.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2017./18.   
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena izvješća o radu mentora u ak. god. 2017./18. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Dominika Cikača o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  2 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Lopca o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  3 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Turka o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  4 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Anđelića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  5 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Sebastijana Blaževića o mentorstvu, pozitivno 
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  6 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Graciele Šterpin Valić o mentorstvu, pozitivno 
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  7 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivane Lučin o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  8 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Angele Bašić-Šiško o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic u ak. god. 2017./18. 
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O D L U K U  9 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Alena Jakoplića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  10 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ingrid Sterpin o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  11 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Mateja Gljušćića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  12 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Lovra Liverića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  13 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Lovra Štica o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Daria Iljkića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  14 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Luke Grbčića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  15 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Diega Sušnja o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  16 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Frana Torbarine o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  17 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Maje Dundović o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  18 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vedrana Medice-Viole o mentorstvu, pozitivno 
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  19 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Maje Forempoher Škuver o mentorstvu, 
pozitivno se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  20 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Davida Ištokovića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Mladena Perinića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  21 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vedrana Jurdane o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića u ak. god. 2017./18. 
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O D L U K U  22 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Franka Hržića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  23 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Luke Batistića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  24 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Matea Kirinčića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Anice Trp u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  25 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vladimira Frankija o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  26 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivana Markovinovića o mentorstvu, pozitivno 
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  27 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Tee Arrigoni o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2017./18. 
 

O D L U K U  28 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Petra Gljušćića o mentorstvu, pozitivno se 

ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2017./18. 

O D L U K U  29 
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Marka Perčića o mentorstvu, pozitivno se 
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2017./18. 
 
3.7. Razno. 

Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 17. prosinca 
2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 3. sjednice u ak. god. 2018./19., održane 17. prosinca 2018. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio 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. 
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4.1.1. dr. sc. Vedrana Kirinčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković (predsjednik), 
prof. dr. sc. Nino Stojković (član)  i prof. dr. sc. Ante Marušić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Vedrana Kirinčića  izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
 
4.1.2. dr. sc. Ivanu Špelić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), izv. prof. dr. 
sc. Marino Brčić (član) i izv. prof. dr. sc. Sandro Nižetić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Ivanu Špelić  izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Francesca Maura, M.Sc. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija pristupnika Francesca 
Maura, M.Sc. 
 
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija obavijestio je članove Vijeća da prema odredbama novog 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima svaki član povjerenstva piše svoje 
mišljenje o doktorskoj disertaciji te se sva mišljenja objedinjuju u izvješću Povjerenstva. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Francesca Maura, M.Sc. pod naslovom 

Enhanced Station Keeping Analysis in Early Design Stage. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic – članica 
3. Prof. dr. sc. Nastia Degiuli – članica (FSB, Zagreb) 

      
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Damjana Banića, mag. ing.     
mech. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Damjana Banića, mag. ing. mech.    
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Damjana Banića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je 

Gredni model za analizu stabilnosti kompozitnih okvirnih konstrukcija  
s uključenim utjecajem posmičnih deformacija. 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković – član (FSB, Zagreb) 
3. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – član 

 
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Nikole Anđelića, mag.   
ing.  mech. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske 
disertacije pristupnika Nikole Anđelića, mag. mech.  
 
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. 
Zdenko Tonković (predsjednik, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), prof. dr. sc. 
Zlatan Car (član) i prof. dr. sc. Marko Čanađija (član) utvrđuje se da pristupnik Nikola Anđelić, mag. 
ing. mech., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Nano senzor temeljen na grafenu za detekciju plinova. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marka Čanađiju, a za komentora prof. dr. sc. Zlatana Cara. 
 
4.5. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod              
mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor 
doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem rezultata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti i dopisa doc. dr. sc. Jonatana Lerge, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda, 
pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent uz 
zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Decision 
Support System for green and safE ship RouTing, voditeljice prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić.   
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić - članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar – član 

 
4.6. Razno.  
 
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija obavijestio je članove Vijeća da su prof. dr. sc. Senka Maćešić i 
prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic objavile znanstveni rad u prvoj kvartili. 
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Ad 5.) Imenovanje člana Odbora za kvalitetu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-
2018./19.  
 
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća da je dosadašnja članica Odbora 
za kvalitetu asistentica Graciela Šterpin Valić na rodiljnom dopustu te je predložila novu članicu 
asistenticu Maju Forempoher Škuver. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Imenuje se asist. Maju Forempoher Škuver članicom Odbora za kvalitetu umjesto dosadašnje članice 
asist. Graciele Šterpin Valić, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19. 
 
 
Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu. Predsjednik Odbora  
prof. dr. sc. Duško Pavletić ukratko je upoznao članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja u 
ak. god. 2017./18. Provedena vrednovanja odnose se na vrednovanje kolegija, nastavnika i asistenata 
od strane studenata, uzroke neuspješnog studiranja, motivaciju za upis na studij i stručno 
administrativnu podršku i usluge knjižnice. Kolegiji, nastavnici i asistenti, vrednovani su od strane 
studenata, u zimskom i ljetnom semestru, s ocjenom većom od 4,30. Nastavnici koji su dobili ocjenu 
manju od 3  trebat će izvršiti procjenu samovrednovanja. Prikazani su rezultati neuspješnog studiranja, 
a koji se odnose na broj ispisanih studenata, lošu organizaciju studija, financijske teškoće, prijelaz na 
drugi studij i gubitak prava na studiranje. Istražena je motivacija za upis na studij obzirom na želje 
studenata za usavršavanje za buduće zanimanje, mogućnost zaposlenja nakon završetka studija, opći 
uspjeh u srednjoj školi i mjesto stanovanja. Također, vrednovana je stručno administrativna podrška i 
usluge knjižnice u smislu knjižničnog fonda, radnog vremena, dostupnosti djelatnika knjižnice te radom 
knjižnice u cjelini. 
 
Predsjednik Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da je Povjerenstvo Sveučilišta 
u Rijeci, 10. prosinca 2018., provelo na našem fakultetu unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje 
kvalitete. Tijekom posjeta razgovarali su s Upravom Fakulteta, Odborom za kvalitetu, predstavnicima 
studenata, nastavnika, asistenata i vanjskih dionika. Također je obavijestio da je 17. prosinca 2018. 
tvrtka SGS Adriatica d.o.o. iz Rijeke provela je vanjski audit sustava kvalitete na našem fakultetu, 
sukladno normi ISO 9001:2015.    
 
  
Ad 7.) Razno.                                                                               
 
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća da je Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta RH predložilo osnivanje tematskih inovacijskih vijeća u sklopu provedbe 
Strategije pametne specijalizacije RH. Temeljem raspisanog poziva za iskaz interesa za članstvo u TIV-
u, prof. dr. sc. Marina Franulović izabrana je za članicu Tematskog inovacijskog vijeća za promet i 
mobilnost, a izv. prof. dr. sc. Neven Bulić za člana Tematskog inovacijskog vijeća za energiju i održivi 
okoliš. 
 
Također, Dekanica je obavijestila, vezano uz provedbu Hrvatskog klasifikacijskog okvira na razini 
visokog obrazovanja, da su prijavljeni projekti za elektrotehniku i računarstvo prihvaćeni za 
financiranje, a za strojarstvo i brodogradnja nisu.  
 
U nastavku je obavijestila da je rok za prijavu projekta za unapređenje stručne prakse kraj veljače 2019. 
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Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:40 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.   
    
                                                                              
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 


