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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-22-16 
Rijeka, 28. siječnja 2022. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
28. siječnja 2022. u 12 sati, elektroničkim putem korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue 
Button. Glasovanje je bilo omogućeno neposredno nakon završetka sjednice do 15 sati istoga dana, 
korištenjem SharePoint Intraneta. 

 
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:                  

 
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. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
11. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
12. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
15. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
16. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
17. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
18. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
19. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
20. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
21. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
22. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
23. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
24. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
25. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
26. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
27. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
28. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
29. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
30. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
31. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
32. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
33. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
34. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
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35. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
36. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
37. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
38. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
39. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
40. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
41. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
42. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
43. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
44. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
45. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
46. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
47. Doc. dr. sc. Boris Delač 
48. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
49. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
50. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
51. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
52. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
53. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
54. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
55. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
56. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
57. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
58. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
59. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
60. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
61. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
62. Doc. dr. sc. Samir Žic 
63. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
64. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
65. Asist. Angela Bašić-Šiško  
66. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
67. Davor Bolf, mag. ing. 
68. Alen Jakoplić, mag. ing. 
69. Ivan Lorencin, mag. ing. 
70. Arian Skoki, mag. ing.  
71. Daniel Štifanić, mag. ing. 
72. Marina Banov  
73. Roberto Koren  
74. Danijel Marjanović  
75. Lana Miličević  

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:                  

 
1. Prof. dr. sc. Robert Basan 
2. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
3. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
4. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
5. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
6. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
7. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
8. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
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9. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
10. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
11. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
12. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
13. Doc. dr. sc. David Ištoković 
14. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
15. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
16. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
17. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
18. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
19. Ivan Buterin  
20. Mihael Ćuže  
21. Alen Gačić  
22. Denis Mijolović  
23. Tina Mlinarić 
24. Romario Novak     

 

 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) te ukratko pojasnio tijek sjednice korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button za  
sjednicu i raspravu te SharePoint Intraneta za glasovanje.  
 
Dekan je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 25. siječnja 2022., potvrđen 
izbor prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic u trajno zvanje. Asistent dr. sc. Luka Grbčić dobitnik je nagrade 
Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji Mladi znanstvenik za područje tehničkih znanosti. Dekan i 
članovi Vijeća uputili su im čestitke. 
 

 
Sjednica je imala sljedeći  

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 23. prosinca 2021. elektroničkim putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2021.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 21. siječnja 2022.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                       profesor.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22.* 
    3.4. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2021./22.-dopuna.* 
    3.5. Razno. (bez glasovanja) 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 21. siječnja 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Željka Vrcana.            
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.2.1. dr. sc. Kristinu Marković.* 
           4.2.2. dr. sc. Matea Kirinčića.* 
           4.2.3. dr. sc. Vladimira Frankija.*   
    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika: 
            4.3.1. Denija Ćetkovića, mag. ing. el.* 
            4.3.2. Lovre Liverića, mag. ing. mech.* 
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    4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
            4.4.1. Nikole Lopca, mag. ing. el.* 
            4.4.2. Ivana Lorencina, mag. ing. el.* 
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech.* 
    4.6. Razno. (bez glasovanja) 
5. Prijedlog kandidata za prijavu na Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i  
    umjetnosti.* 
6. Razno. (bez glasovanja)         

 

 
TIJEK  SJEDNICE: 

 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 23. prosinca 2021. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2021./22., održane 23. prosinca 2021. elektroničkim putem.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2021. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 21. siječnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice u 
ak. god. 2021./22., održane 21. siječnja 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  

 
3.1. Izbor u zvanje: 
 
3.1.1. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje 
i na radno mjesto. Prodekanica je ukratko 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 u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. U raspravu su se 
uključili prof. dr. sc. Zlatan Car, dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić, prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp, 
izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Miroslav Joler. 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva protiv i šest suzdržanih) donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Alfredo Višković, prof. dr. 
sc. Mario Vražić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) i prof. dr. sc. Dario Matika (Tehničko 
veleučilište, Zagreb), te se izabire dr. sc. Sašu Sladića, dipl. ing. elektrotehnike u znanstveno-nastavno 
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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. 
 
3.2. 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 

 
O D L U K U 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 
poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i 
energetiku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Anica Trp 
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
3. Doc. dr. sc. Paolo Blecich  
 
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 CD-u.  
 
Tablica promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio (Prilog 1) na CD-u. 
 
3.4. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2021./22.-dopuna. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u 
ljetnom semestru 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 prijedlog povjeravanja održavanja nastave 
u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
Tablica povjeravanja održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2021./22. dana je u prilogu 
Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2) na CD-u. 
 
3.5. Razno. (bez glasovanja) 

 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je izrađen vremenski i prostorni 
plan održavanja pisanih ispita u 1. ispitnom roku te da su na web stranicama studija postavljeni 
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preliminarni rasporedi održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2021./22. Obzirom na aktualnu 
situaciju vezanu uz bolest COVID-19, za studente u izolaciju koji nisu mogli pristupiti kolokvijima, 
voditelji studija dat će nastavnicima upute o nadoknadi istih. 

 

 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 21. siječnja 
2022. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 4. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 21. siječnja 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 pristupnika dr. sc. Željka Vrcana.  
 
Prodekanica je izložila prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje za 
pristupnika dr. sc. Željka Vrcana. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu, za provedbu postupka 
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Željka Vrcana u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Marina Franulović - članica  
3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković - član (FSB, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja. 
           
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
4.2.1. dr. sc. Kristinu Marković. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin (predsjednik), prof. dr. 
sc. Marina Franulović (članica) i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (član, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Kristinu Marković izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.2. dr. sc. Matea Kirinčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. dr. sc. 
Kristian Lenić (član) i prof. dr. sc. Ivanka Boras (članica, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište 
u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Matea 
Kirinčića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.3. dr. sc. Vladimira Frankija. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Alfredo Višković (predsjednik), izv. 
prof. dr. sc. Vedran Kirinčić (član) i prof. dr. sc. Mario Vražić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Vladimira Frankija izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
 
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnike Denija Ćetkovića, mag. ing. el. i Lovru Liverića, mag. ing. mech. 
 
4.3.1. Denija Ćetkovića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Dubravko Franković  (predsjednik), prof. dr. sc. Ivica Pavić (član, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i doc. dr. sc. Rene Prenc (član) utvrđuje se da pristupnik Deni 
Ćetković, mag. ing. el. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod 
naslovom 

Optimalni razmještaj i snaga distribuiranih izvora i kondenzatorskih baterija 
na više naponskih razina distribucijske mreže. 

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vitomira Komena. 
 
4.3.2. Lovre Liverića, mag. ing. 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: izv. prof. dr. 
sc. Dario Iljkić (predsjednik), doc dr. sc. Matej Fonović (član) i prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić (članica, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Lovro 
Liverić, mag. ing. mech. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod 
naslovom 

Razvoj legura s efektom prisjetljivosti oblika na bazi bakra mikrolegiranih srebrom.  
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Tamaru Holjevac Grgurić (Hrvatsko katoličko sveučilište), a za 
komentoricu doc. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza. 
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4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Nikole Lopca, 
mag. ing. el. i Ivana Lorencina, mag. ing. el. 
 
4.4.1. Nikole Lopca, 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 
Nikole Lopca, mag. ing. el. pod naslovom 
Detection of Gravitational-Wave Signals from Time-Frequency Distributions Using Deep Learning. 
Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Damir Seršić - član (FER, Zagreb) 
3. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig - članica (Tehnički fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) 
 
4.4.2. Ivana Lorencina, 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 
Lorencina, mag. ing. el. pod naslovom 

An Intelligent System for Urinary Bladder Cancer Diagnostics. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Zlatan Car, a komentor izv. prof. dr. sc. Josip Španjol 
(Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Dean Markić - član (Medicinski fakultet, Rijeka) 
3. Prof. dr. sc. Željko Šitum - član (FSB, Zagreb) 
 
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech. Predsjednik Stručnog povjerenstva za 
ocjenu dokotorske disertacije prof. dr. sc. Lado Kranjčević ukratko je upoznao članove Vijeća sa 
životopisom pristupnice 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. 
 
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Kristian Lenić i prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović. 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević (predsjednik), doc. 
dr. sc. Stefan Ivić (član) i izv. prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš (članica, Fakultet elektrotehnike, strojarstva 
i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, HEP Proizvodno područje Jug), kojim se pozitivno ocjenjuje 
doktorsku disertaciju pristupnice Ivane Lučin, mag. ing. mech. pod naslovom The Application of 
Artificial Intelligence in Water Transportation Systems. 
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Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Zoran Čarija, a komentor prof. dr. sc. Siniša Družeta. 
Disertacija je temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model). 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Stefan Ivić - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš – članica (FESB, Split, HEP PP Jug) 

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 24. veljače 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje izv. prof. dr. sc. Jerka Škifića. 
 
4.6. Razno. (bez glasovanja) 

 
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu 
izvrsnost ostvarili asistenti Franko Hržić, Angela Bašić-Šiško i Erik Otović te prof. dr. sc. Miroslav Joler.  
 
Također je obavijestila da je HRZZ raspisala nove natječaje: IPCH hrvatsko-švicarski istraživački projekt 
s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2022. te IPS hrvatsko-slovenski istraživački projekt s rokom za 
dostavu prijedloga 28. veljače 2022./4. ožujka 2022.  

 
U nastavku je obavijestila da Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Studentskim 
zborom Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj Fonda Prometej koji se provodi sa svrhom unapređenja 
znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci 
odnosno provedbe znanstveno-istraživačkih projekata sa svrhom stjecanja doktorata. 
 
Prodekanica je obavijestila o raspisivanju još dvaju natječaja: Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena dostignuća u RH te Natječaj za dodjelu državne 
nagrade za znanost za 2021. godinu kojega je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 

 
Ad 5.) Prijedlog kandidata za prijavu na Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. 

 
Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavio je Natječaj za dodjelu nagrada 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici 
Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku. Članovima Vijeća 
je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Zavoda za računarstvo za kandidiranje izv. prof. dr. sc. 
Jonatana Lerge za prijavu na Natječaj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
Z A K LJ U Č A K 

Temeljem Natječaja za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kojega je raspisao 
Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

izv. prof. dr. sc. Jonatana Lergu 
kandidatom za dodjelu nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i 
umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za 
Republiku Hrvatsku. 
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Ad 6.) Razno. (bez glasovanja)                 

 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 
25. siječanja 2022., izvješćeno da su objavljeni konačni rezultati UNIRI potpora te da će nakon potpisa 
Ugovora biti isplaćena 4. rata, a planira se produženje projektne linije za još jednu godinu. Također je 
u planu raspisati natječaj za mlade znanstvenike. Natječaj za stimulativne potpore je zatvoren te se 
očekuje objava rezultata do kraja veljače i uplata sredstava do kraja ožujka 2022. Program financiranja 
putem portala Coursera je u pripremi te se očekuje poziv za korištenje sustava. 
 
U nastavku Dekan je, sukladno izvješću povjerenika za studentski sport prof. dr. sc. Nina Stojkovića, 
obavijestio da je na prvenstvu Sveučilišta u Rijeci muška košarkaška ekipa završila natjecanje u 
četvrtfinalu, a rukometna ekipa osvojila 2. mjesto. Dekan im je uputio čestitke. 
 
Također je obavijestio da će i ove godine ići nabavka literature u iznosu od 5.000 kuna po zavodu. Dani 
otvorenih laboratorija bit će održani od 28. veljače do 5. ožujka 2022. u virtualnom okruženju. U 
pripremi je Izvješće o Strategiji kojega izrađuje pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić. 

 

 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju, pozvao ih da pristupe glasovanju te 
zaključio sjednicu u 13:00 sati. 

 

 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2021./22.  
(na CD-u) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE  
U AK. GOD. 2021./22. - DOPUNA 

(na CD-u) 


