Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/10
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐61
Rijeka, 26. studenog 2015.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
26. studenog 2015., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
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.
8. Prof. dr. sc. Josip Brnić
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor
11. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
12. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
14. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
15. Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
16. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
19. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
21. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
22. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
23. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
24. Prof. dr. sc. Luka Sopta
25. Prof. dr. sc. Nino Stojković
26. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
27. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
28. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
29. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
30. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
31. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
32. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
33. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
34. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Nikola Anđelić, mag. ing.
Maja Forempoher‐Škuver, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.

49. Šimun Rogoznica
50. Marko Mesarić

51. Ljubica Pavlović
52. Ljubomir Pozder
53. 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.

Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić ‐ Sabbatical
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Milan Ikonić ‐ BO
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
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30. Teodora Milošević
31. Daniel Morožin
32. Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Sjednica Fakultetskoga vijeća održava se danas, umjesto u petak 27. studenog 2015., zbog poziva
upućenog Dekanu za prisustvovanje Svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća Fakulteta strojarstva i
brodogradnje u Zagrebu.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. listopada 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 23. studenog 2015.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent.*
3.1.2. dr. sc. Anton Turk, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Plan napredovanja u 2016.*
3.4. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2014./15.*
3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2014./15.*
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 23. studenog 2015.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Igora Bonefačića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Igora Pešića.*
4.2.2. dr. sc. Nicolettu Saulig.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Nevena Tomašića, dipl.
ing.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marijana Cukrova, dipl.
ing.*
4.6. Imenovanje mentora Dinku Đurđeviću, dipl.ing.
4.7. Razno.
5. Imenovanje člana Etičkog povjerenstva do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.‐2015./16.
6. Prijedlog redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.*
7. Razno.

U nastavku, Dekan je obavijestio o sljedećem:
5. studenog 2015. na našem fakultetu održana je koordinacija uprava hrvatskih tehničkih fakulteta na
kojima se izvodi nastava iz strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva: FER‐a i FSB‐a iz
Zagreba, FESB‐a iz Splita, Strojarskog fakulteta iz Slavonskog Broda i Elektrotehničkog fakulteta iz
Osijeka.
V. asist. dr. sc. Anton Turk održao je, 9. studenog 2015., nastupno predavanje za izbor u znanstveno‐
nastavno zvanje docent.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. listopada 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
30. listopada 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec listopad 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec listopad 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 23. studenog 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice
održane 23. studenog 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent.
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno‐nastavno
zvanje.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Perinić, prof. dr.
sc. Goran Cukor i prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Svena Maričića, mag.
ing. strojarstva 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.
3.1.2. dr. sc. Anton Turk, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent.
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno‐nastavno
zvanje.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bruno Čalić, prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Antona Turka, dipl. ing.
brodogradnje 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 Brodogradnja, znanstvenu granu Hidromehanika plovnih i pučinskih objekata.
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3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja uz obavijest da je za
sve natječaje dobivena suglasnost Sveučilišta u Rijeci i MZOS‐a, a radi se o razvojnim koeficijentima.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 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 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. Gordana Marunić
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
3. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
ODLUKU 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 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. Bernard Franković
ODLUKU 3
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na Zavodu za
materijale.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
2. Prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Doc. dr. sc. Dario Iljkić
ODLUKU 4
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, Zagreb)
ODLUKU 5
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 Elektronika, za rad na Zavodu za
automatiku i elektroniku.
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH, Zagreb)
3.3. Plan napredovanja u 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Plan napredovanja u 2016. godini. Prodekanica za
nastavu ukratko je obrazložila da postoji pet lanaca napredovanja jer petoro redovitih profesora u
trajnom zvanju odlazi u mirovinu. Zavod s kojega profesor odlazi u mirovinu zadržava radno mjesto
docenta, dok se lanac napredovanja, kao i protekle godine, stvara na razini Fakulteta po kriteriju isteka
pet godina u trenutnom zvanju. U slučaju da dva ili više nastavnika istovremeno zadovoljavaju navedeni
kriterij tada se prioritet određuje prema redosljedu: zavod, polje, grana. Obzirom da nije moguće
zatvoriti dva lanca bit će potrebno od MZOS‐a zatražiti promjenu strukture radnih mjesta uz preduvjet
da se ne mijenja ukupni koeficijent. Dekan je ponovio da je razlike u koeficijentima moguće ostvariti
unutarnjim preustrojem zavoda te omogućiti dodatna napredovanja mimo lanaca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se Plan napredovanja u 2016. godini, temeljem kriterija formiranih za lance napredovanja,
sukladno obrascu danom u prilogu odluke.
Plan će biti proslijeđen na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
Plan napredovanja u 2016. dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.4. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2014./15.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljena Izvješća o radu viših asistenata i
poslijedoktoranada u ak. god. 2014./15.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU 1
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Igora
Bonefačića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 2
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Ozrena Bukovca
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 3
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Viktora
Dragičevića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 4
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Stefana Ivića i
pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 5
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Damira Kolića
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
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ODLUKU 6
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Sanjina
Kršćanskog i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 7
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Dunje Legović
i pozitivna ocjena njenog rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 8
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Svena Maričića
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 9
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Igora Pešića i
pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 10
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Branimira
Rončevića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 11
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Loredane Simčić
i pozitivna ocjena njenog rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 12
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Ante Skoblara
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 13
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Antina Turka i
pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 14
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Samira Žica i
pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 15
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Andree Andrijašević i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 16
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Damira Arbule i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 17
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Davida Blaževića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 18
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Paola Blecicha i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 19
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Sandra Dobovičeka i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
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O D L U K U 20
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Sandija Ljubića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 21
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Kristine Marković i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 22
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Željke Milanović i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 23
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Vedrana Mrzljaka i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 24
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Nevena Munjasa i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 25
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Nicolette Saulig i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
O D L U K U 26
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Željka Vrcana i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2014./15.
Dekan je napomenuo da treba voditi računa da druga negativna ocjena može utjecati na ugovor o radu.
Odgovornost za rad poslijedoktoranda snosi i predmetni nastavnik te predstojnik zavoda.
3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2014./15.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljena Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god.
2014./15.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Borisa Delača, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Maje Forempoher Škuver, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 3
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Veljka Jardasa, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 4
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Ervina Kamenara, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2014./15.
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ODLUKU 5
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Gorana Mauše, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 6
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Karla
Radmana, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 7
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Leona
Šikuleca, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 8
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Graciele Šterpin, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2014./15.
ODLUKU 9
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Ivana Volarića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2014./15.
3.6. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 23.
studenog 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 2. sjednice održane 23. studenog 2015. 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 dr. sc. Igora Bonefačića.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Igora Bonefačića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Igora Bonefačića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković ‐ predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider – član (FSB, Zagreb)
3. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić – član
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
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4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Igora Pešića.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Igora Pešića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Josip Brnić (predsjednik), prof. dr. sc.
Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Igora Pešića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
4.2.2. dr. sc. Nicolettu Saulig.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Nicolettu Saulig.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić (predsjednik), izv. prof.
dr. sc. Miroslav Vrankić (član) i prof. dr. sc. Damir Seršić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Zagreb) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Nicolettu
Saulig izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika.
Dekan je obavijestio da je dr. sc. Nicoletta Saulig dobitnica Srebrne plakete Josip Lončar za ak. god.
2014./15. za doktorsku disertaciju Reny Entropy Based Complexity Estimation of Nonstationary Signals
pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Seršića i prof. dr. sc. Viktora Sučića, a koja joj je dodijeljena na
Svečanoj sjednici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održanoj 20. studenog 2015. Članovi
Vijeća nagradili su ju pljeskom.
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Igora Kegalja,
dipl. ing. Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje
postupka ocjene doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Igora
Kegalja, dipl. ing. pod naslovom
Procjena utjecaja lučkih procesa na okoliš formiranjem okolišnog indeksa.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
2. Doc. dr. sc. Luka Traven – član, mentor (Medicinski fakultet, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – član
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4. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
5. Doc. dr. sc. Siniša Vilke – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Nevena Tomašića, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Nevena Tomašića, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Matematičko modeliranje distorzija i zaostalih naprezanja nakon gašenja čelika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša – član (University of Applied Science, Graz)
3. Doc. dr. sc. Dario Iljkić – član
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marijana Cukrova, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorske disertacije pristupnika Marijana Cukrova, 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), doc. dr. sc. Tomislav Senčić (član) i doc. dr. sc. Dean Bernečić (član,
Pomorski fakultet u Rijeci) utvrđuje se da pristupnik Marijan Cukrov, dipl. ing. ispunjava Zakonom
propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Model implementacije sustava morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša.
Mentorima se imenuju izv. prof. dr. sc. Alen Jugović (Pomorski fakultet, Rijeka) i prof. dr. sc. Tomislav
Mrakovčić.
4.6. Imenovanje mentora Dinku Đurđeviću, dipl.ing.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o imenovanju mentora Dinku
Đurđeviću, dipl. ing., pri izradi doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditelja modula Termoenergetika prof. dr. sc. Vladimira Medice i uz suglasnost
mentora prof. dr. sc. Bernarda Frankovića, pored imenovanog mentora prof. dr. sc. Bernarda
Frankovića, mentorom doktorske disertacije Dinka Đurđevića, dipl. ing., imenuje se doc. dr. sc. Igora
Wolfa.
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4.7. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 5.) Imenovanje člana Etičkog povjerenstva do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.‐
2015./16.
Dekan je iznio prijedlog za imenovanje prof. dr. sc. Kristiana Lenića članom Etičkog povjerenstva zbog
odlaska u mirovinu dosadašnje članice prof. dr. sc. Dubravke Siminiati.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuje se prof. dr. sc. Kristiana Lenića članom Etičkog povjerenstva, zbog odlaska u mirovinu
dosadašnje članice prof. dr. sc. Dubravke Siminiati, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. ‐
2015./16.

Ad 6.) Prijedlog redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zavod za tehničku mehaniku dostavio je, putem share‐portala, prijedlog imenovanja prof. dr. sc. Josipa
Brnića redovitim članom Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zamjenik predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku prof. dr. sc. Robero Žigulić ukratko se osvrnuo na
znanstveni, stručni i nastavni rad predloženog kandidata.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem Obavijesti o izboru novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koju je 30.
listopada 2015. objavilo Predsjedništvo HAZU‐a, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
prof. dr. sc. Josipa Brnića
redovitim članom Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ad 7.) Razno.
Dekan je obavijestio da je na porti zaposlen novi djelatnik gosp. Alan Kirac, a čija će plaća biti
financirana iz sredstava Fakulteta. U tijeku je izbor djelatnika na radno mjesto stručnjaka zaštite na
radu, a na natječaj su se prijavila 22 kandidata.
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da je u tijeku izrada Plana
nabave za 2016. te zavodi koji nisu iskazali svoje potrebe do predviđenog roka 31. listopada 2015.
mogu to učiniti sljedećih dana.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je o uvođenju bežičnog sustava internet
povezivanja na Fakultetu.
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Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:55 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

PLAN NAPREDOVANJA U 2016.

LANAC A

Braut, Lanc, Vlahinić 2

Basan, Škifić 2

LANAC B

Braut, Lanc, Vlahinić 3

LANAC C

LANAC D

LANAC E

LANAC F

Prezime
Franković
Trp
Braut
Škifić
docent

Polje
Strojarstvo, TTZ
Strojarstvo
TTZ
TTZ
Strojarstvo

Zavod
ZTE
ZTE
ZTM
ZMFRI
ZTE

ZN zvanje
1-RPTZ70
3-RP
4-IP
5-D

Istek izbora
rujan-16
travanj-15
ožujak-15
rujan-14

Prezime
Sopta
Car
Vlahinić
Hadjina
docent

Polje
TTZ
Strojarstvo
Elektrotehnika
Brodogradnja
TTZ

Zavod
ZMFRI
ZAE
ZAE
ZBIMT
ZMFRI

ZN zvanje
1-RPTZ70
3-RP
4-IP
5-D

Istek izbora
rujan-16
rujan-15
ožujak-15
siječanj-15

Prezime
Dobrinić
Lovrin
Črnjarić-Žic
Matulja
docent

Polje
TTZ
Strojarstvo
TTZ
Brodogradnja
Fizika

Zavod ZN zvanje
ZMFSJK 1-RPTZ70
ZKS
3-RP
ZMFSJK
4-IP
ZBIMT
5-D
ZMFSJK

Istek izbora
rujan-16
prosinac-15
rujan-15
siječanj-15

Prezime
Mrša
Šušnjić

Polje
TTZ
Elektrotehnika

Zavod
ZMFRI
ZEE

ZN zvanje
2-RPTZ65
3-RP

Istek izbora
rujan-16
travanj-16

Galinac Grbac
docent

Računarstvo
TTZ

ZR
ZMFRI

5-D

rujan-15

listopad-16
listopad-16

Prezime
Pomenić

Polje
TTZ

Zavod
ZM

Istek izbora
rujan-16

Novi izbor

Bulić
docent

Elektrotehnika
TTZ

ZAE
ZM

ZN zvanje
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D

veljača-16

listopad-16
listopad-16

Prezime
Bađim
viši predavač

Polje
Odgojne znan.
Matematika

Zavod ZN zvanje
ZMFSJK
8N-VP
ZMFSJK

Istek izbora
rujan-16

Novi izbor

Legenda
1-RPTZ70
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D
6-VA
7-A
8N-VP
ZZ
DZ

redoviti profesor u trajnom zvanju, 70 godina
redoviti profesor u trajnom zvanju, 65 godina
redoviti profesor
izvanredni profesor
docent
viši asistent
asistent
viši predavač
znanstveno zvanje
doktorat znanosti

Novi izbor
listopad-15
listopad-16
listopad-16
listopad-16

(radno mjesto)

Viši asistenti/postdoktorandi/zn. novaci - istek ugovora u ak. god. 2016/17:
nema ZZ Bukovac: svibanj-16
Štimac: svibanj-16
(porodiljni dopust)
Troha: kolovoz-16
(dugotrajno bolovanje)
Maričić: rujan-16
(napredovanje u docenta izvan lanca)
nema ZZ Pešić: prosinac-16
pokrenut postupak izbora u ZZ
Kršćanski: lipanj-17
Legović D.: lipanj-17

Novi izbor
listopad-15
listopad-16
listopad-16
listopad-16

(radno mjesto)
Asistenti/zn. novaci - istek ugovora u ak. god. 2016/17:
nema DZ Mauša: studeni-16
nema DZ Delač-svibanj-17
nema DZ Kamenar-svibanj-17
nema DZ Šikulec-lipanj-17
nema DZ Marohnić-lipanj-17

Novi izbor
listopad-16
listopad-16
listopad-16
listopad-16

Novi izbor
listopad-16

Nastavnici - istek 70 godina:
Dobrinić: rujan-16
Franković: rujan-16
Sopta: rujan-16
zatražiti suglasnost MZOS
za promjenu strukture radnih mjesta
RP u IP

zatražiti suglasnost MZOS
za promjenu strukture radnih mjesta
RPTZ u IP

(65 godina)
listopad-16

Nastavnici - istek 65 godina:
Bađim: rujan-16
Brnić: rujan-16
Mrša: rujan-16
Pomenić: rujan-16

Odluka FV o produženju ugovora o radu.

Kriterij formiranja lanca napredovanja:
1. Zavod zadržava zn-nast. radno mjesto (docent).
2. Istek 5 godina u trenutnom zvanju (razina Fakulteta).
3. Prioritet: zavod, polje, grana.

