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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/21-01/2  
URBROJ: 2170-57-01-21-19 
Rijeka, 25. veljače 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./21., održane 
25. veljače 2021. 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 izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić 
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
12. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
13. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
14. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
15. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
16. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
17. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
18. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
23. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić- Sabbatical  
24. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
25. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
26. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
27. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
28. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
29. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
30. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
31. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
32. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
33. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
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34. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
35. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
36. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
37. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
38. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
39. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
40. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
41. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
42. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
43. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
44. Doc. dr. sc. Boris Delač 
45. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
46. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
47. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
48. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
49. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
50. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
51. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
52. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
53. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
54. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
55. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
56. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
57. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
58. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
59. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
60. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
61. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
62. Doc. dr. sc. Anton Turk 
63. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
64. Doc. dr. sc. Samir Žic 
65. Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred. 
66. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
67. Davor Bolf, mag. ing. 
68. Ivan Lorencin, mag. ing. 
69. Diego Sušanj, mag.ing.  
70. Daniel Štifanić, mag. ing. 
71. Ivan Buterin  
72. Marina Banov  
73. Roberto Koren  
74. Danijel Marjanović  
75. Denis Mijolović  
76. Tina Mlinarić 

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:          
        

1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
2. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
3. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
4. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
5. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
6. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
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7. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
8. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
9. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
10. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
11. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
12. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
13. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
14. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - BO 
15. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
16. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
17. Asist. Angela Bašić-Šiško  
18. Alen Jakoplić, mag. ing. 
19. Mihael Ćuže  
20. Alen Gačić  
21. Lana Miličević  

           22. 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 
samu sjednicu i raspravu te SharePoint Intraneta za glasovanje.  
 
 
Sjednica je imala sljedeći  
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. siječnja 2021. elektroničkim putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2021.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 19. veljače 2021.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
           3.1.1. dr. sc. Rajko Rubeša, dipl. ing. stroj., izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
    3.2. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.* 
    3.3. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2020./21. – dopuna.* 
    3.4. Plan napredovanja u 2021. godini – dopuna.*  
    3.5. Razno. (bez glasovanja) 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Sašu Zeleniku. 
            4.1.2. dr. sc. Marka Čanađiju. 
            4.1.3. dr. sc. Marka Fabića.             
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića.* 
            4.2.2. dr. sc. Renea Prenca.* 
            4.2.3. dr. sc. Ivanu Grčić.* 
            4.2.4. dr. sc. Tihanu Kostadin.* 
            4.2.5. dr. sc. Ivanu Presečki.*  
    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag.  
            ing. el.* 
    4.4. Razno. (bez glasovanja) 
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5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 2. sjednice održane 19. veljače 2021.* 
    5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci - izmjene i dopune Pravilnika. (bez               
            glasovanja) 
    5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta u Rijeci.* 
    5.3. Razno. (bez glasovanja)  
6. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije do  
    kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.* 
7. Promjena naziva Zavoda i Katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.* 
8. Razno. (bez glasovanja)   
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. siječnja 2021.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2020./21., održane 29. siječnja 2021.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2021. 
 
Vijeće je, većinom glasova (dva suzdržana), usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 19. veljače 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice u 
ak. god. 2020./21., održane 19. veljače 2021. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbor u zvanje: 
 
3.1.1. dr. sc. Rajko Rubeša, dipl. ing. stroj., izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće povjerenstava za izbor pristupnika u 
zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, izv. prof. 
dr. sc. Marko Hadjina i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Split) te se izabire dr. sc. Rajka Rubešu, dipl. ing. strojarstva u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.  
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3.2. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2020./21. Prodekanica za nastavu pojasnila je da je ovaj prijedlog uvjetovan točkom 3.1, odnosno ovisi 
o tome hoće li dr. sc. Rajko Rubeša, dipl. ing. stroj., biti izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
docent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2020./21. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.  
 
Tablica promjene nositelja predmeta za ak. god. 2020./21. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio – Prilog 1 (na CD-u). 
 
3.3. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2020./21. – dopuna. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog nadopune povjeravanja održavanja 
nastave u ak. god. 2020.21. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Povjerenstva za nastavu usvajaju se prijedlozi nadopune povjeravanja održavanja 
nastave u ak. god. 2020./21. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
 
Tablica nadopune povjeravanja održavanja nastave u ak. god. 2020./21. dana je u prilogu Zapisnika i 
njegov je sastavni dio – Prilog 2 (na CD-u). 
 
3.4. Plan napredovanja u 2021. godini – dopuna. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena nadopuna Plana napredovanja u 2021. godini. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se nadopuna Plana napredovanja u 2021. godini, temeljem kriterija formiranih za lance 
napredovanja, sukladno obrascu danom u prilogu odluke. 
Nadopuna Plana će biti proslijeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Tablica nadopune Plana napredovanja u 2021. godini dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni 
dio – Prilog 3. 
 
3.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je u tijeku postupak 
izmjene studijskih programa na sveučilišnim studijima. Također je obavijestila da 1. ožujka 2021. 
počinje nastava u ljetnom semestru koja će se odvijati online sukladno rasporedu i u realnom vremenu 
uz održavanje dijela vježbi u laboratorijima te napomenula da studentima treba omogućiti konzultacije 
na Fakultetu. 
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače 
2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 5. sjednice u ak. god. 2020./21., održane 19. veljače 2021. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost predložila je pokretanje postupka izbora pristupnika u 
znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Sašu Zeleniku. 
 
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. Saše Zelenike u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Senka Maćešić - predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - član 
3. Prof. dr. sc. Željko Domazet - član (FESB, Split) 
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. Marka Čanađiju. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Marka Čanađije u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. emeritus dr. sc. Josip Brnić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - član 
3. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković - 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. 
 
4.1.3. dr. sc. Marka Fabića.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem molbe Odsjeka za politehniku Sveučilišta u Rijeci, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Marka Fabića 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. Zoran Jurković - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Mladen Perinić - član 
3. Prof. dr. sc. Dragutin Lisjak - 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 su, putem SharePointa, dostavljena izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje. 
 
4.2.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta (predsjednik), prof. 
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica) i prof. dr. sc. Ivica Kožar (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u 
Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ladu 
Kranjčevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
 
4.2.2. dr. sc. Renea Prenca. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković (predsjednik), 
prof. dr. sc. Saša Vlahinić (član) i prof. dr. sc. Juraj Havelka (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Renea Prenca izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
 
4.2.3. dr. sc. Ivanu Grčić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Ivana Grčić ispunjava uvjete za izbor 
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od njezinog izbora u 
prethodno znanstveno zvanje, a nakon što je isteklo tri godine od izbora u prethodno zvanje te se 
nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivanu Grčić izabere u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Interdisciplinarne tehničke znanosti.  
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Obrazloženje 
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Ivana 
Grčić obratila se molbom dana 1. prosinca 2020.  Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. Fakultetsko vijeće 
na svojoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2021. prihvatilo je molbu dr. sc. Ivane Grčić. Sukladno 
odredbama čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj sjednici 
održanoj dana 29. siječnja 2021. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta (član) i prof. dr. sc. Aleksandra Anić-Vučinić 
(članica, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje. 
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
- dr. sc. Ivana Grčić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 
- imenovanoj nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali su istekle   
  tri godine, 
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da  
  ju se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.  
Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže izbor dr. sc. Ivane Grčić u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
 
4.2.4. dr. sc. Tihanu Kostadin. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Cukor (predsjednik), izv. prof. 
dr. sc. Dario Iljkić (član) i prof. dr. sc. Dražen Bajić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Tihanu Kostadin izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
 
4.2.5. dr. sc. Ivanu Presečki.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Stefan Ivić (predsjednik), izv. prof. dr. 
sc. Siniša Družeta (član) i doc. dr. sc. Vitomir Premur (član, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), 
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivanu Presečki 
izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.  
 
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag.          
        ing. el. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
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O D L U K U 
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Viktor Sučić (predsjednik), prof. dr. sc. Sven Lončarić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Dean Markić (član, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)  
utvrđuje se da pristupnik Ivan Lorencin, mag. ing. el. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu 
doktorske disertacije pod naslovom 

 Inteligentni sustav za dijagnostiku karcinoma mokraćnog mjehura. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zlatana Cara, a za komentora izv. prof. dr. sc. Josipa Španjola 
(Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci). 
 
4.4. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je da su potporu za 
znanstvenu izvrsnost dobili poslijedoktorand dr. sc. Marko Perčić, asistent Nikola Anđelić, asistent Luka 
Grbčić, doc. dr. sc. Jonatan Lerga i doc. dr. sc. Paolo Blecich te im čestitala na objavljenim radovima. 
 
Također, obavijestila je da je Sveučilište u Rijeci objavilo rezultate natječaja UNIRI projekti mladih 
znanstvenika i umjetnika, odnosno rang-listu projekata predviđenih za financiranje na kojoj su voditelji 
projekata s našega fakulteta: doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak, poslijedoktorand dr. sc. Marko Perčić i 
doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić te im čestitala.  
 
U nastavku, Prodekanica je obavijestila da je na SharePointu Fakultetskoga vijeća otvorena javna 
rasprava o Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima koja traje do 5. ožujka 
ove godine te da se na web stranici Znanost kontinuirano objavljuju novosti. 
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić čestitao je našim mladim znanstvenicima na postignutom uspjehu i 
poželio im puno sreće u daljnjem radu. 
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 2. sjednice održane 19. veljače 2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i 
knjižnicu s 2. sjednice u ak. god. 2020./21., održane 19. veljače 2021. Predsjednik Povjerenstva prof. 
dr. sc. Robert Basan izložio je točke dnevnoga reda sjednice Povjerenstva, kako slijedi:  
 
5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci - izmjene i dopune Pravilnika. (bez 
glasovanja) 
 
Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Robert Basan obavijestio je članove Vijeća o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci te njihovom značenju za tekuće i 
buduće prijave izdanja autora s našega fakulteta. 
 
5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta u Rijeci. 
 
Članovima Vijeća su putem SharePointa dostavljeni Recenzentski obrasci s dvije pozitivne recenzije 
recenzenata prof. dr. sc. Saše Vlahinića i prof. dr. sc. Mladen Vučića (Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Zagreb) te Izjava autora asistenta Zorana Šverka, prof. dr. sc. Nina Stojkovića i asistenta 
Matije Stojkovića o postotku pokrivenosti sadržaja predmeta planiranim izdanjem Sveučilišta Analogna 
obrada signala - priručnik za studente. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prihvaća se prijavljeni rukopis 
autora asistenta Zorana Šverka, prof. dr. sc. Nina Stojkovića i asistenta Matije Stojkovića Analogna 
obrada signala - priručnik za studente kao izdanje Sveučilišta u Rijeci.  
 
i 

Z A K LJ U Č A K 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu zaključuje se da prijavljeni rukopis 
autora asistenta Zorana Šverka, prof. dr. sc. Nina Stojkovića i asistenta Matije Stojkovića Analogna 
obrada signala - priručnik za studente pokriva 100% sadržaja predmeta Analogna obrada signala na 
Diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike - modul Automatika. 
 
5.3. Razno. (bez glasovanja)  
 
Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Robert Basan ukratko je obavijestio članove Vijeća o izdanjima 
autora koja su trenutno u pripremi. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske 
tehnologije do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljen prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo 
morske tehnologije o imenovanju voditelja laboratorija. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Imenuju se voditelji laboratorija na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, do kraja 
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., kako slijedi: 
1. Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije – prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
2. Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji – asist. Davor Bolf 
 
 
Ad 7.) Promjena naziva Zavoda i Katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljen prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i 
management o promjeni naziva Zavoda te Katedre na Zavodu na način da nazivi budu usklađeni s 
hrvatskom standardnojezičnom normom. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U   
Ovom se Odlukom usvaja predložena izmjena naziva Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management 
i Katedre za organizaciju i operacijski management, a u svrhu usklađenja naziva s hrvatskom 
standardnojezičnom normom na način da: 
- naziv Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management sada glasi: Zavod za industrijsko inženjerstvo 
i menadžment 
- naziv Katedre za organizaciju i operacijski management sada glasi: Katedra za organizaciju i operacijski 
menadžment. 
Ustrojbene jedinice mogu, temeljem ove Odluke, izmijenjene nazive koristiti u službenoj uporabi i 
pravnom prometu. 
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Izmijenjeni nazivi ustrojbenih jedinica upisat će se u tekst Statuta odnosno Pravilnika o ustroju radnih 
mjesta, pri njihovoj prvoj izmjeni odnosno dopuni. 
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja)   
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća da je 15. veljače ove godine održana 
sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, kandidatkinja za 
rektoricu, predstavila program rada, a 26. veljače bit će održana izborna sjednica. Redovita sjednica 
Senata bit će 2. ožujka 2021. 
 
Prof. dr. sc. Miroslav Joler iznio je prijedlog za smanjivanje administrativnih koraka vezanih uz 
prijavljivanje ispita te tema završnih i diplomskih radova. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Roko 
Dejhalla, prof. dr. sc. Kristian Lenić, doc. dr. sc. Tomislav Žic, prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp, mr. sc. 
Elisa Velčić Janjetić, v. pred., doc. dr. sc. Stefan Ivić, izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik i prof. dr. sc. Saša 
Zelenika. 
 
Dekan je pozvao članove Vijeća da pristupe glasovanju koje će biti otvoreno do 15 sati. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:55 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.    
 
                                                                              
                                                                                                                                     Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2020./21. 
(na CD-u) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE U AK. GOD. 2020./21. – NADOPUNA 
(na CD-u) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  3 
 
 

PLAN NAPREDOVANJA U 2021. - NADOPUNA 



2021. godina

LANAC A Prezime Polje Zavod ZN zvanje Istek izbora Novi izbor
Ikonić Strojarstvo/TTZ ZIIM RPTZ rujan-21
Sučić Elektrotehnika ZAE RP rujan-20 listopad-21
Lenac Računarstvo ZR IP rujan-20 listopad-21
Glažar Strojarstvo ZTE D rujan-20 listopad-21
docent ZIIM listopad-21

Prezime Polje Zavod Zvanje
Kolić Brodogradnja ZBIMT D raskid ugovora o radu

asistent Brodogradnja ZBIMT
N.Turk Elektrotehnika ZAE PD-A
Sušanj Računarstvo ZR PD-A

Prezime Polje Zavod Zvanje
Valčić Brodogradnja ZBIMT D raskid ugovora o radu

asistent Brodogradnja ZBIMT
Gregov Strojarstvo ZKS IP-D
Lerga Računarstvo ZR IP-D


