Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/19-01/3
URBROJ: 2170-57-01-19-21
Rijeka, 29. ožujka 2019.

ZAPISNIK
s 6. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2018./19., održane
29. ožujka 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.

PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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17.
18.
19.
20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnica dekanice prof. dr. sc. Marina Franulović
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Zoran Čarija
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Zoran Jurković
Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Damir Arbula
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70.
71.
72.

Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred.
Poslijedoktorand dr. sc. Ivan Volarić
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Sandra Kvaternik, mag ing. zamjenica Damjana Banića, mag. ing.
Luka Batistić, mag. ing.
Domagoj Pinčić, mag. ing. zamjenik Diega Sušnja, mag.ing.
Nikola Turk, mag. ing.
Petra Gugleta
Daniel Ivaničić
Ivan Jokić
Vito Medved
Denis Mijolović
Toni Polonijo
Erik Smoljan
Luka Vukonić

NISU PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Miroslav Joler
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Boris Delač
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Samir Žic
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Maja Marković, mag. ing.
Vedran Medica Viola, mag. ing.
Sven Celin
Silvano Drpić
Maša Stanković
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća
(dalje: Vijeća) te verificirala članstvo nove članice Vijeća Marijane Burić Redžović, dipl. iur.
Članovi Vijeća čestitali su joj pljeskom. Vijeće sada broji 103 člana.
23. veljače u mirovinu je otišla gđa Dragica Jurin, tajnica Zavoda za automatiku i elektroniku i Zavoda
za elektroenergetiku. Također, od 1. ožujka u mirovinu je otišla gđa Lenka Štajduhar, voditeljica Službe
općih i kadrovskih poslova. Nadalje, također od 1. ožujka u mirovinu je otišla i spremačica, gđa Dragica
Alempić.
Djelatnicama koje su otišle u mirovinu su, članovi Vijeća, zahvalu izrazili pljeskom.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 22. veljače 2019.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec veljaču 2019.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 22. ožujka 2019.*
3.1. Izbori u zvanja: *
3.1.1. Ante Sikirica, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent
3.1.2. Bože Lučin, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent
3.2. Raspisivanje natječaja
3.3. Povjeravanje održavanja nastave
3.4. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata
3.5. Razno
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 22. ožujka 2019.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Tomislav Bolanča
4.1.2. dr. sc. Hrvoje Kušić
4.1.3. dr. sc. Albert Zamarin
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Jakova Batelića, mag. ing. el. *
4.3. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge*
4.4. Raspisivanje natječaja za upis na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u
2019./2020. akad.
god. *
4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske)
studije
4.6. Razno
5. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.–
2018./19.
6. Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20.-2021./22.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 22. veljače 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak.
god. 2018./19., održane 22. veljače 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec veljaču 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec veljaču 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 6. sjednice održane 22. ožujka 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 6. sjednice u
ak. god. 2018./19., održane 22. ožujka 2019. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
Na share-point su postavljena Izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. Ante Sikirica, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Čarija, prof. dr. sc.
Lado Kranjčević i izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta te se izabire Anta Sikiricu, mag. ing. strojarstva u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zorana Čariju.
3.1.2. Bože Lučin, mag. ing. strojarstva u naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr.
sc. Zoran Čarija i izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta te se izabire Boža Lučina, mag. ing. strojarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
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 Temeljne tehničke znanosti,
za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management. Pristupnik treba imati odgovarajuća
znanja iz područja organizacije rada i proizvodnje.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split)
ODLUKU 2
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, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektroenergetike.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Mario Vražić (FER, Zagreb)
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 Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
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2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
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 Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
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, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
2. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
3. Doc. dr. sc. Rene Prenc
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije povjerava se održavanje
dijela predavanja, do najviše jedne trećine, iz predmeta Osnivanje plovnih objekata II (15+45, 5 ECTS),
u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Roko Dejhalla,
Ivanu Margiću, pred.
3.4. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog imenovanja članova Povjerenstva za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2019./20.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se osniva Povjerenstvo za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2019./20., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Anica Trp - prodekanica za nastavu (predsjednica)
2.) Doc. dr. sc. Vladimir Glažar - voditelj sveučilišnih studija strojarstva (zamjenik predsjednice)
3.) Doc. dr. sc. Dunja Legović - voditeljica studija brodogradnje
4.) Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
5.) Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
6.) Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije
7.) Darko Vidučić - ISVU koordinator
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3.5. Razno.
Nije bilo rasprave.
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 6. sjednice održane 22. ožujka
2019. godine
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 6. sjednice u ak. god. 2018./19., održane 22. ožujka 2019. Prodekan za znanstvenu djelatnost
prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Tomislav Bolanča
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tomislava Bolanče u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne
tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Professor emeritus Julijan Dobrinić - predsjednik
2. Professor emeritus Josip Brnić - član
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina – 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. Hrvoje Kušić
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Hrvoja Kušića u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne
tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Professor emeritus Julijan Dobrinić - predsjednik
2. Professor emeritus Josip Brnić - član
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina – 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.
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4.1.3. dr. sc. Albert Zamarin
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, za
provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Alberta Zamarina u
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić - član
3. Prof. dr. sc. Joško Parunov – 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. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Jakova Batelića, mag. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija pristupnika Jakova Batelića,
mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Jakova Batelića, dipl. ing. el. pod naslovom
Prilog povećanju pouzdanosti sustava mlinova TE Plomin 2
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Duško Pavletić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - član
3. Doc. dr. sc. Luka Mihanović - član (Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman")
4.3. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad
na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Jonatan Lerga (predsjednik), prof. dr.
sc. Jasna Prpić-Oršić (član) i izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (član), te se izabire Denisa Selimovića, mag.
ing. elektrotehnike za doktoranda pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge, u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za
znanost, pod nazivom Decision Support System for green and safE ship RouTing, voditeljice prof. dr. sc.
Jasne Prpić-Oršić.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
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Odluka stupa na snagu kada Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.4. Raspisivanje natječaja za upis na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u 2019./2020.
akad. god.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2019./20. Vijeće je, sukladno prijedlogu
Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost raspisat će se Natječaj za upis
na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2019./20.
Tekst Natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio (Prilog 1).
4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog o osnivanju Povjerenstva za razgovore s
pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2019./20.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se osniva Povjerenstvo za
razgovore s pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god.
2019./20., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Marko Čanađija
2.) Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3.) Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
4.6. Razno
Pod točkom Razno, prof. dr. sc. Marko Čanađija je izvijestio članove Vijeća da je izv. prof. dr. sc. Robert
Basan objavio rad u prvoj kvartili.

Ad 5.) Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda do kraja mandatnog razdoblja ak. god.
2016./17.–2018./19.
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, Zavod za tehničku mehaniku, Zavod za
termodinamiku i energetiku i Zavod za konstruiranje u strojarstvu predložili su nove voditelje
ustrojbenih jedinica Zavoda, a Zavod za računarstvo je predložio novog voditelja katedre.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU1
Imenuju se voditelji laboratorija do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako
slijedi:
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
1. Laboratorij za brodsku hidromehaniku – doc. dr. sc. Dunja Legović
Zavod za tehničku mehaniku
1. Laboratorij za dinamiku strojeva – doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
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Zavod za termodinamiku i energetiku
1. Laboratorij za motore – doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Zavod za konstruiranje u strojarstvu
1. Laboratorij za mjerenje hrapavosti – doc. dr. sc. Tea Marohnić
ODLUKU2
Imenuje se voditelj katedre do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17. – 2018./19.:
Zavod za računarstvo
1. Katedra za programsku podršku – doc. dr. sc. Sandi Ljubić

Ad 6.) Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20.-2021./22.
Dekanica je obavijestila članove Vijeća o pokretanju postupka izbora dekana Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20.-2021./22.
sukladno čl. 33., 34. i 35. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Fakultetsko vijeće imenuje
Povjerenstvo od tri člana za provođenje postupka koji prethodi samom izboru dekana, a tijek postupka
izbora dekana dostavljen je članovima Vijeća putem share‐portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekanice, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Pokreće se postupak izbora dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mandatno
razdoblje ak. god. 2019./20.-2021./22.
2.) Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka koji prethodi samom izboru dekana (prethodni
postupak), u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
3. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Zadaci Povjerenstva propisani su člankom 33. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
3.) Usvaja se tijek postupka izbora dekana koji je dan u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.
Tijek postupka izbora dekana dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Ad 7.) Razno.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća da se u okviru Festivala znanosti
organizira izložba znanstvenih projekata, te je pozvala prisutne na sudjelovanje.
U nastavku, Dekanica je obavijestila da je do 30. travnja 2019. otvoren natječaj za HRZZ projekte, te je
napomenula da će se sukladno prioritetima Sveučilišta u Rijeci, kao i preporuci Akreditacijskog savjeta
Agencije za znanost i visoko obrazovanja tijekom postupka reakreditacije (2018.), a u cilju motiviranja
uspješnih znanstvenika, nagraditi nastavnici koji su svojim angažmanom tijekom prijave i vođenja
projekata (koji nemaju mogućnost isplate honorara), uprihodili Fakultetu sredstva za unapređenje
razine znanstvene i nastavne djelatnosti.
Također je obavijestila da su pregledani prijedlozi nabavke nastavne opreme, te će odobrenja za
narudžbu iste ili zahtjevi za dodatna pojašnjenja biti predstojnicima zavoda poslani nakon sjednice
Vijeća.
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Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE
U 2019./2020. AKAD. GOD.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.uniri.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 29. ožujka 2019. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2019./20. i to:
U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
U polju Računarstvo za module

Računarstvo
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Detaljnije na www.riteh.uniri.hr.

Tekst natječaja za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za web-stranicu fakulteta:
SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.uniri.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 29. ožujka 2019. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2019./20. i to:
1. U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Broj slobodnih mjesta za upis je 30.
2. U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
3. U polju Računarstvo za module

Računarstvo
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije mogu se upisati osobe s odgovarajućom
diplomom diplomiranog inženjera, magistra inženjera ili magistra tehničkih znanosti (u poljima
Strojarstvo, Brodogradnja, Elektrotehnika i Računarstvo). Upisati se mogu i pristupnici s diplomom iz
srodnih područja uz eventualno polaganje ispita iz razlikovnih kolegija. Pristupnici moraju imati
završeni sveučilišni diplomski studij s ukupno 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski dio
studija ili završeni sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine. Pristupnici koji su
stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi dužni su priložiti rješenje nadležnog tijela o
priznavanju inozemne diplome.
Prijave na natječaj podnose se na Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Vukovarska ulica 58,
51000 Rijeka od 2. do 6. rujna 2019. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s
povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno sredinom rujna). Upis na studij
odobrava Fakultetsko vijeće.
Upisi će se obavljati od 30. rujna. do 4. listopada 2019. godine. Nastava će započeti 14. listopada
2019.
Pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti:
-

ispunjeni obrazac za životopis PDS-2

-

ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita
i diplomskog rada i prosjeku ocjena

-

dvije preporuke na obrascima za preporuku PDS-3

-

suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora i životopis mentora s popisom objavljenih
radova

-

rodni list i potvrdu o državljanstvu

-

potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu
pristupnika da će sam snositi te troškove

-

obrazac održivog plana istraživanja doktoranda, potpisan od strane mentora (PDS-15).

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem
modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18.
Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.
Cijena studija po semestru je 500 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan uplate uz dodatne troškove ocjene i obrane doktorske disertacije prema
posebnoj odluci o visini novčanih naknada.
Sve druge potrebne informacije o natječaju, poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima,
Pravilniku o poslijediplomskim doktorskim studijima, obrascima i sl. mogu se dobiti u Službi
studentske evidencije osobno ili telefonom, pozivom broja (051) 651 410 ili na web-stranici
http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij/.

PRILOG 2

TIJEK POSTUPKA IZBORA DEKANA
ZA MANDATNO RAZDOBLJE AK. GOD. 2019./20.-2021./22.

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
-Glavni tajnikRijeka, 20. 3. 2019.

TIJEK POSTUPKA IZBORA DEKANA

Red.
RADNJA U
br.
POSTUPKU
Pokretanje
postupka
1.
izbora
dekana
i
osnivanje Povjerenstva
za provedbu prethodnog
postupka
za
izbor
dekana
(tri člana – koji se ne
mogu kandidirati zbog
starosne dobi ili su u
zvanju docenta)
Objava o prikupljanju
2.
prijedloga/prijava za
kandidate

IZVRŠITELJ
Fakultetsko
vijeće

ROK / DATUM
Najkasnije 6 mj. prije isteka
mandata sadašnjeg dekana
petak, 29. 3. 2019.
6. sjednica Fakultetskog
vijeća u akad. god. 2018./19.

Povjerenstvo za
provedbu
prethodnog
postupka

3.

Pozivanje pristupnika na
dostavu programa rada,
životopisa i potrebnih
izjava.

Povjerenstvo za
provedbu
prethodnog
postupka.

4.

Dostavljanje
izvješća Povjerenstvo za
Povjerenstva FV-u.
provedbu
prethodnog
postupka.

Rok primanja prijava
- najdulje 15 dana od objave.
Predlaže se objaviti
prikupljanje u utorak,
2. 4. 2019.,
a, prikupljati kandidature
do ponedjeljka,
15. 4. 2019., do 12.00 sati.
Povjerenstvo po isteku roka iz
prethodne točke poziva na
dostavu dokumentacije u roku
od daljnjih 7 dana.
Predlaže se da ih
Povjerenstvo pozove u
srijedu,
17. 4. 2019.
te da im rok za dostavu bude
do zaključno u srijedu,
24. 4. 2019., do 12.00 sati.
Najdulje 7 dana od isteka
roka za dostavu
dokumentacije.
Najdulje do zaključno u
utorak,
30. 4. 2019.
(po primitku izvješća i
dokumentacije, staviti na
internetsku stranicu)

5.

6.

7.

Utvrđivanje kandidata
koji ispunjavaju uvjete
za dekana.
Osnivanje Povjerenstva
za provedbu izbora
dekana

Fakultetsko
vijeće

Glasovanje/izbor

Fakultetsko
vijeće – posebna
sjednica

Fakultetsko
vijeće

Na 8. sjednici FV-a u
srijedu,
8. 5. 2019.
Kao i u prethodnoj točki,
na sjednici
u srijedu,
8. 5. 2019.
Kao i u prethodnoj točki,
na sjednici
u srijedu,
8. 5. 2019.

Odredbe Statuta o izboru dekana
Članak 33.
Dekan se bira na vrijeme od tri godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše
dva puta uzastopce.
Postupak izbora novoga dekana inicira postojeći dekan najkasnije 6 mjeseci prije isteka
svog mandata stavljanjem tog pitanja na dnevni red sjednice znanstveno-nastavnog vijeća.
Postupak izbora dekana mora završiti najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata
postojećeg dekana.
Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana za provođenje postupka koji
prethodi samom izboru dekana.
Povjerenstvo prikuplja prijedloge Zavoda za izbor dekana ili osobne prijave pristupnika
uz koje može biti pisana podrška Zavoda, na način da objavom na oglasnoj ploči Fakulteta
istakne i rok u kojem prima prijave, a koji rok ne može biti duži od 15 dana od objave.
Pristupnik za dekana može biti samo nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju
redovitog ili izvanrednog profesora u radnom odnosu s Fakultetom na neodređeno vrijeme, s
punim radnim vremenom te pod uvjetom da u trenutku stupanja na dužnost ne bi imao 62
ili više godina života.
Povjerenstvo će po isteku roka iz stavka 5. pozvati pristupnike da u daljnjem roku od 7
dana dostave svoj program rada i životopis. Ukoliko u danom roku, Povjerenstvu ne stignu svi
navedeni prilozi, prijava će se smatrati povučenom, što će Povjerenstvo konstatirati u izvješću.
Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 7 dana dostaviti izvješće znanstvenonastavnom vijeću sa prijavama i prilozima.
Članak 34.
Fakultetsko vijeće utvrđuje, prije pristupa glasovanju, koji pristupnik ispunjava uvjete
za dekana, temeljem izvješća Povjerenstva.
Fakultetsko vijeće također imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora dekana, a koje
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana imenovanih iz redova nazočnih članova
Fakultetskog vijeća na sjednici na kojoj se vrši izbor dekana. Povjerenstvo za provođenje izbora
dekana nadzire proceduru glasovanja, prebrojava glasove i utvrđuje njihovu valjanost te
objavljuje rezultate glasovanja.
Dekana bira Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova
svih članova Vijeća.
Ukoliko se javi više od dva pristupnika, a niti jedan od njih u prvom krugu glasovanja
ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se ponavlja u drugom krugu za dva pristupnika koji
su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.
Ako ni u drugom krugu niti jedan od dva pristupnika ne dobije potreban broj glasova,
glasovanje se ponavlja samo za onog koji je dobio veći broj glasova (treći krug glasovanja).
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Ukoliko se jave dva pristupnika, a niti jedan od njih u prvom krugu ne dobije potreban
broj glasova, glasuje se u drugom krugu za pristupnika koji je u prvom krugu dobio veći broj
glasova.
Ukoliko se javi samo jedan pristupnik te u prvom krugu ne dobije potreban broj
glasova, ne ide se u drugi krug glasovanja.
Ukoliko dva ili više pristupnika dobiju isti broj glasova, a u sljedeći se krug može ići
samo sa nekima (nekim) od njih, tada prednost imaju oni (onaj) koji redom:
- ima više zvanje,
- dotad nije bio dekan,
- starije je životne dobi.
Podrobnije odredbe o postupku izbora i načinu glasovanja za dekana, po potrebi se
utvrđuju Poslovnikom o radu Fakultetskog vijeća.
Ako se na način utvrđen u prethodnim stavcima, ne uspije izabrati dekana cijeli se
postupak ponavlja i to tako da Fakultetsko vijeće na istoj sjednici imenuje novo Povjerenstvo
koje sukladno članku 34. ovoga Statuta, bez odgađanja počinje s prikupljanjem prijava za
ponovni izbor dekana.
Izbor dekana potvrđuje Senat u roku od 60 dana.
Prijašnji i novi dekan moraju prije početka mandata novoga dekana zapisnički izvršiti
primopredaju poslova, dokumentacije i zaduženja. Primopredaji nazoče članovi starog i novog
dekanovog kolegija.
Članak 35.
Ako se novi dekan ne izabere do isteka mandata postojećeg dekana ili se utvrdi da je
postojeći mandat nepropisan, rektor će u roku od mjesec dana imenovati za vršitelja dužnosti
dekana osobu koja ispunjava propisane uvjete najdulje na vrijeme od 1 godine, u kojem roku
vršitelj dužnosti ima obvezu organizirati izbor novoga dekana.

Odredbe Poslovnika Fakultetskog vijeća
Izbor dekana
Članak 45.
Izbor ili razrješenje dekana provodi se uvijek tajnim glasovanjem, natpolovičnom
većinom glasova svih članova Vijeća, na način propisan Statutom i ovim
Poslovnikom.
Glasačke listiće za izbor dekana priprema tajnik Fakulteta te određuje broj glasačkih
kutija i mjesta na kojima će se glasovati.
Član Vijeća može glasovati samo jednim glasačkim listićem, osobno.
Članovima Vijeća glasačke listiće predaju članovi Povjerenstva za izbor dekana.
Svaki član Vijeća na posebnoj listi potvrđuje svojim potpisom da je primio glasački
listić.
Glasovanju kod svake kutije nazoči član Povjerenstva za izbor dekana i nadzire
pravilnost glasovanja.
Predsjednik Povjerenstva za izbor dekana objavljuje rezultate glasovanja na istoj
sjednici Vijeća na kojoj je glasovanje obavljeno, odmah nakon što Povjerenstvo
pregleda listiće i prebroji glasove te sačine izvješće o rezultatima izbora. Predsjednik
Povjerenstva za izbor dekana objavit će:
-koliko je članova Vijeća primilo glasački listić,
-koliko je ukupno članova Vijeća glasovalo,
-koliko iznosi potrebna kvalificirana većina,
-koliko je bilo neispunjenih ili nevažećih listića i zašto su nevažeći,
-koliko se je članova Vijeća odreklo prava na tajnost glasovanja odnosno koristilo
pravom na davanje izjave o glasovanju i za koga su glasovali,
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-koliko je važećih glasova dobio svaki od kandidata,
-koji je kandidat izabran odnosno ukoliko nije izabran ni jedan da će se glasovanje
ponoviti,
-po potrebi i druge relevantna podatke.
Pojedini član Vijeća može se prigodom izbora dekana odreći prava na tajnost
glasovanja na način da potpiše uredno ispunjeni listić ili javno obznani za koga
glasuje.
Također, ali samo u slučaju kad je na sjednici na kojoj se bira dekan zastupljen
kvorum, opravdano odsutni član Vijeća može prije početka sjednice dostaviti u
zatvorenoj omotnici svoju potpisanu izjavu o kandidatu za kojeg glasuje. Svaki drugi
način glasovanja nije dozvoljen i neće se uzeti u obzir, a naročito ako izjava stigne
nakon početka sjednice, ako iz nje ne bude nedvojbeno jasno tko i za kojeg kandidata
daje glas ili ako ne bude potpisana. Ovakav način glasovanja valjan je samo za prvi
krug glasovanja i izjava se ne uzima u obzir u sljedećim krugovima glasovanja.
U postupku izbora dekana primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe o tajnom
glasovanju iz članka 29. ovoga Poslovnika.
Članak 29.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići moraju biti iste veličine, iste boje i oblika kao i tekstualnog sadržaja te
ovjereni pečatom Fakulteta.
Sadržaj glasačkog listića u svakom pojedinom slučaju utvrđuje predsjedavajući
sjednice, ovisno o sadržaju prijedloga o kojem se glasuje.
Svaki član Vijeća dobiva po jedan listić, koji nakon ispunjavanja stavlja u glasačku
kutiju.
Glasački listić koji nije pravilno ispunjen, odnosno iz kojeg se ne može utvrditi za što
je član Vijeća glasovao, smatra se nevažećim.
Ukoliko se treba odlučiti za neku od mogućnosti ili protivkandidata istaknutih na
glasačkom listiću, tada se ispred njih stavlja redni broj, a glasački listić je valjano
ispunjen samo ako se zaokruži redni broj ispred odabrane mogućnosti ili kandidata.
Na glasački listić stavit će se takva napomena i naglasiti za koliko se mogućnosti ili
kandidata može zaokruživanjem rednih brojeva glasovati.
Ukoliko se tajno glasuje za jednog ili samo za neke mogućnosti ili protivkandidate
istaknute na glasačkom listiću, njihov redoslijed na listiću ide za protivkandidate
abecednim redom njihovih prezimena, a ukoliko nisu u pitanju osobe tada redoslijed
utvrđuje predsjedavajući sjednice Vijeća.
Članak 30.
Po završenom glasovanju predsjedavajući utvrđuje rezultate glasovanja te objavljuje
da li je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Članak 31.
Vijeće može na prijedlog predsjedavajućeg ili ako je to propisano općim aktom
Fakulteta, imenovati povjerenstvo za provedbu tajnog glasovanja te utvrditi pravila za
pojedino glasovanje.
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