Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/16‐01/2
URBROJ: 2170‐57‐01‐16‐51
Rijeka, 25. veljače 2016.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
25. veljače 2016., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Viktor Sučić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Josip Brnić
8. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
9. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
10. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
11. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
12. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
13. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
14. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
15. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
16. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
17. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
18. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
19. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
20. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
21. Prof. dr. sc. Luka Sopta
22. Prof. dr. sc. Nino Stojković
23. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
24. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
25. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
26. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
27. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
28. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
29. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
30. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
31. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
32. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
33. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
34. Doc. dr. sc. Marino Brčić
35. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Maja Forempoher‐Škuver, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Daniel Morožin
Ljubica Pavlović
Matej Raguzin

NISU BILI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Milan Ikonić – BO
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Nikola Anđelić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Marko Mesarić
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30. Teodora Milošević
31. Ljubomir Pozder
32. Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. siječnja 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 19. veljače 2016.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Goran Tovilović, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Lovro Štic, mag. ing. strojarstva, Neven Tomašić, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko
zvanje asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Promjena nositelja predmeta.
3.5. Povjeravanje održavanja nastave.
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić;
4.1.2. dr. sc. Tatjanu Ivošević;
4.1.3. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Ozrena Bukovca;*
4.2.2. dr. sc. Vedrana Mrzljaka.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Ervina Kamenara, dipl. ing.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Borisa Delača, dipl.
ing.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Nevena Tomašića,
dipl. ing.*
4.6. Razno.
5. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.‐2015./16.*
6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.‐2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za
2015.*
7. Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je časopis Engineering Review, kojega izdajemo u suradnji s
Građevinskim fakultetom iz Rijeke, indeksiran u Web of Science preko baze Emerging Sources Citation
Index te da je MATDAT baza podataka o materijalima također indeksirana u Web of Science preko baze
Data Citation Index. Članovi Vijeća čestitali su pljeskom.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. siječnja 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
29. siječnja 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.
Dekan je obavijestio članove Vijeća o provođenju pilot projekta u suradnji s tvrtkom Libra d.o.o. iz
Rijeke s ciljem promocije studija Brodogradnje. Ukoliko se projekt pokaže uspješnim, bit će proširen i
na ostale naše studije.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 19. veljače 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice
održane 19. veljače 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Goran Tovilović, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković, izv. prof.
dr. sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Gorana Tovilovića, mag. ing.
elektrotehnike 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
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Nina Stojkovića.
3.1.2. Lovro Štic, mag. ing. strojarstva, Neven Tomašić, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko
zvanje asistent.
Na share‐portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan, prof. dr. sc.
Goran Cukor i doc. dr. sc. Dario Iljkić te se izabire Lovru Štica, mag. ing. strojarstva u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
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znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno
strojarstvo.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Božu Smoljana.
3.2. Reizbor na radno mjesto.
Na share‐portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branka Kalogjera (Filozofski
fakultet, Rijeka), doc. dr. sc. Irena Vodopija‐Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka) i izv. prof. dr. sc.
Aneta Stojić (Filozofski fakultet, Rijeka), vrši se reizbor Ksenije Mance, prof. engleskog i njemačkog
jezika na nastavno radno mjesto viši predavač, za znanstveno područje Humanističke znanosti,
znanstveno polje Filologija, znanstvene grane Anglistika i Germanistika, za rad na Zavodu za
matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja uz napomenu da se
prijedlozi od rednog broja 1. do 15. odnose na lance napredovanja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu
Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božidar Križan
2. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
3. Prof. dr. sc. Milan Kljajin (SF, Slavonski Brod)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu
granu Elektrostrojarstvo, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Željko Štih (FER, Zagreb)
2. Prof. dr. sc. Sead Berberović (FER, Zagreb)
3. Prof. dr. sc. Zlatko Maljković (FER, Zagreb)
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička
mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
ODLUKU 4
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, znanstvenu granu Elektronika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
ODLUKU 5
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu
Mehanika fluida, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
2. Prof. dr. sc. Luka Sopta
3. Prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb)
ODLUKU 6
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu
granu Mehanika fluida, za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Luka Sopta
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb)
ODLUKU7
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu
Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i
inženjerstvo morske tehnologije.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
3. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (FESB, Split)
ODLUKU 8
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu
Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i
inženjerstvo morske tehnologije.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
2. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split)
ODLUKU 9
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko 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. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb)
O D L U K U 10
Raspisat će se natječaj za izbor izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno
mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička
mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
O D L U K U 11
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i
kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zdravko Lenac (Odjel za fiziku, Rijeka)
2. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić (Odjel za fiziku, Rijeka)
3. Izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester (Odjel za fiziku, Rijeka)
O D L U K U 12
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida,
za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb)
O D L U K U 13
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na
Zavodu za materijale.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
2. Doc. dr. sc. Dario Iljkić
3. Prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split)
O D L U K U 14
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač,
u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Primijenjena matematika i
matematičko modeliranje, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Zvonimir Tutek (PMF – Matematički odsjek, Zagreb)
O D L U K U 15
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne
znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika, za rad na Zavodu
za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Mr. sc. Katica Jurasić, v. pred.
3. Doc. dr. sc. Biserka Draščić‐Ban (Pomorski fakultet, Rijeka)
O D L U K U 16
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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
O D L U K U 17
Raspisat će se natječaj za izbor dva suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
3. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
O D L U K U 18
Raspisat će se natječaj za izbor tri suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
2. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
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3.4. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Fizika II (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike,
tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Julijana Dobrinića, novi nositelji biti prof. dr. sc.
Julijan Dobrinić i izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić‐Butorac.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management vrši se promjena nositelja
predmeta CAD/CAPP/CAM (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva,
tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Mladena Perinića, novi nositelji biti prof. dr. sc.
Mladen Perinić i doc. dr. sc. Sven Maričić.
3.5. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Proizvodni sustavi (30+30, 5 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih stručnih
studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, kojega su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr.
sc. Tonči Mikac, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Projektni management (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava
poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
ODLUKU 3
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Projektni management (30+0, 3 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog
studija računarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava
poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
ODLUKU 4
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Fleksibilni i inteligentni sustavi (30+15, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava
poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
ODLUKU 5
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Organizacija i ekonomika poslovnih sustava (30+15, 4 ECTS), u 6. semestru
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preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, kojega su
nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
ODLUKU 6
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Management i organizacijski razvoj (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac,
povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
ODLUKU 7
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Konstrukcijski elementi robota (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Boris Obsieger, povjerava v. asist. dr. sc. Branimiru
Rončeviću.
ODLUKU 8
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Numeričke metode u konstruiranju (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Boris Obsieger, povjerava v. asist. dr. sc. Branimiru
Rončeviću.
ODLUKU 9
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Modeliranje procesnih informacijskih sustava (30+15, 4 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija računarstva, kojega je nositelj izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, povjerava prof. dr.
sc. Sejidu Tešnjaku i mr. sc. Branki Dobraš, v. pred.
O D L U K U 10
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje predavanja iz predmeta Izgradnja i
održavanje elektroenergetskih sustava (45+15, 5 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike, kojega je nositelj izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, povjerava mr. sc. Marijani Živić
Đurović, v. pred.
O D L U K U 11
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje predavanja iz predmeta Procesni
informacijski sustavi u elektroenergetici (30+30, 8 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
elektrotehnike, kojega je nositelj izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, povjerava prof. dr. sc. Sejidu
Tešnjaku i mr. sc. Branki Dobraš, v. pred.
O D L U K U 12
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Tržište električne energije (30+30, 7 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
elektrotehnike, kojega je nositelj izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, povjerava prof. dr. sc. Sejidu
Tešnjaku te dijela predavanja, do najviše jedne trećine, istaknutom stručnjaku bez izbora u zvanje dr.
sc. Darku Pavloviću.
O D L U K U 13
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
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studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava mr. sc. Meliti Štefan
Trubić, pred.
O D L U K U 14
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava dr. sc. Ivanu Dražiću,
pred.
O D L U K U 15
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija elektrotehnike, kojega je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava mr. sc. Katici
Jurasić, v. pred.
O D L U K U 16
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska statistika (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskih
sveučilišnih studija strojarstva i brodogradnje, kojega su nositeljice prof. dr. sc. Senka Maćešić i izv.
prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava v. asist. dr. sc. Loredani Simčić.
3.6. Razno.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp podsjetila je da u ponedjeljak 29. veljače 2016. počinje nastava u
ljetnom semestru, a rasporedi nastave objavljeni su na web‐stranicama studija. Obzirom da su završili
ispitni rokovi, potrebno ih je zaključati.
Dekan je obavijestio da će Fakultet i u 2016. uložiti 1.000.000 kuna za nabavku nastavno‐laboratorijske
opreme na zavodima, a rok je 30. lipnja 2016. U raspravu se uključila izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik,
izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić i Dekan.
Predsjednik Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija strojarstva i završne
ispite preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva prof. dr. sc. Roberto Žigulić podsjetio je mentore
o obvezi unošenja podataka u repozitorij.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je o uspješnoj primjeni softwarea za unos
ocjena.
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić obavijestio je da je znanje studenata na zimskim ispitnim rokovima, iz kolegija
kojih je nositelj, porazno.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače 2016. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
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4.1.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Aleksandre Anić Vučinić (Geotehnički fakultet, Zagreb) u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić ‐ predsjednik
2. Prof. emeritus dr. sc. Natalija Koprivanec – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva,
Zagreb)
3. Izv. prof. dr. sc. Goran Lončar – član (Građevinski 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.
4.1.2. dr. sc. Tatjanu Ivošević;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Tatjanu Ivošević.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Tatjane Ivošević (Filozofski fakultet, Rijeka) u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić ‐ predsjednik
2. Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Zagreb)
3. Izv. prof. Goran Lončar – član (Građevinski 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.
4.1.3. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Lidije Runko Luttenberger (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb) u znanstveno zvanje viši
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne
tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić ‐ predsjednik
2. Prof. emeritus dr. sc. Natalija Koprivanec – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva,
Zagreb)
3. Izv. prof. Goran Lončar – član (Građevinski 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.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Ozrena Bukovca;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljenom izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Ozrena Bukovca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica (predsjednik), izv.
prof. dr. sc. Nikola Račić (član, Pomorski fakultet, Split) i doc. dr. sc. Tomislav Senčić (član) daje se
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ozrena Bukovca izabere u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljenom izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica (predsjednik), prof.
dr. sc. Tomislav Mrakovčić (član) i prof. dr. sc. Gojmir Radica (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Vedrana Mrzljaka izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Ervina Kamenara, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Ervina
Kamenara, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Ervina Kamenara, dipl. ing. pod naslovom
Ultra‐high precision positioning via a mechatronics approach
(Mehatronički pristup pozicioniranju ultravisokih preciznosti i točnosti).
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović – predsjednik (Mašinski fakultet, Sveučilište u Nišu)
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Francesco De Bona – član (Università di Udine, Dipartimento di ingegneria
elettrica, gestionale e meccanica)
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Borisa Delača, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije za pristupnika Borisa Delača, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Vladimir Medica (predsjednik), prof. dr. sc. Anica Trp (članica) i doc. dr. sc. Marino Grozdek (član,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) utvrđuje se da pristupnik Boris Delač, dipl. ing., ispunjava
Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Optimizacija energetskih sustava zgrada približno nulte energije
korištenjem dinamičkih simulacija.
Mentorima se imenuje prof. dr. sc. Branimira Pavkovića i prof. dr. sc. Kristiana Lenića.
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Nevena Tomašića,
dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije za pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing. Mentor prof. dr. sc. Božo Smoljan ukratko je
upoznao članove Vijeća o promjeni naslova i izradi doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr. sc. Domagoj Rubeša (član, University of Applied Science, Graz) i
doc. dr. sc. Dario Iljkić (član) utvrđuje se da pristupnik Neven Tomašić, dipl. ing., ispunjava Zakonom
propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Matematičko modeliranje mehaničkog ponašanja čeličnog obratka pri gašenju.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Božu Smoljana.
4.6. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je članove Vijeća o izradi Strategije istraživanja
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2016.‐2020. u svrhu predstojeće reakreditacije
poslijediplomskih (doktorskih) sveučilišnih studija. Tekst Strategije bit će pripremljen za sljedeću
sjednicu Vijeća.
U nastavku, Prodekanica je obavijestila o uputi Propisani oblik izvješća o postupku izbora u znanstveno
zvanje za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta zrakoplovstva, raketne i
svemirske tehnike dobivenoj od Matičnog odbora, a koja će biti postavljena na share‐portal
Fakultetskog vijeća. Dekan je naglasio da se Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje trebaju držati
propisanih uputa pri pisanju izvješća da nam ih Matični odbor ne bi odbio.
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Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić zahvalila je svima koji su pomogli u prikupljanju podataka za
Samoanalizu, a koju smo dužni izraditi zbog reakreditacije poslijediplomskih (doktorskih) sveučilišnih
studija.

Ad 5.) Imenovanje djelovođe Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14‐2015./16.
Obzirom da je dosadašnjoj djelovotkinji Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike poslijedoktorandici dr. sc. Željki Milanović prestao Ugovor o radu, Zavod za automatiku
i elektroniku dostavio je putem share‐portala prijedlog imenovanja nove djelovotkinje Povjerenstva.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku imenuje se poslijedoktorandicu dr. sc.
Nicolettu Saulig djelovotkinjom Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike, umjesto dosadašnje djelovotkinje poslijedoktorandice dr. sc. Željke Milanović, do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.–2015./16.

Ad 6.) Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.‐2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci
za 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci
2014.‐2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2015. godinu. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica
Trp se u ime povjerenika dekana za strategiju prof. dr. sc. Kristiana Lenića ukratko osvrnula na Izvješće
i ključne pokazatelje te u svezi s njima ciljne vrijednosti: godišnji broj obranjenih doktorata, godišnji
broj radova citiranih u bazi SCOPUS, godišnji iznos sredstava iz programa EU, broj studenata na
preddiplomskim i diplomskim studijima, omjer broja studenata i nastavnika te broj studenata koji su
završili studij u predviđenom roku. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, Dekan, prof.
dr. sc. Božo Smoljan i izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenika, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. na Tehničkom fakultetu u
Rijeci za 2015. godinu.

Ad 7.) Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća o sljedećim radovima na Fakultetu: u predavaonicama P3 i P4 te u
učionici U10 zamijenjene su ploče; u hali je u tijeku završetak radova na elektroinstalacijama, a u
ljetnim mjesecima će biti oličena; za potrebe Zavoda za računarstvo uređene su dvije kancelarije i
laboratorij; na Zavodu za termodinamiku i energetiku i Zavodu za konstruiranje u strojarstvu vrši se
sanacija štete od poplave, a na Zavodu za tehničku mehaniku saniraju se elektroinstalacije.
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Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:30 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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