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Sveučilište u Rijeci                            
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/1 
URBROJ: 2170-57-01-17-17 
Rijeka, 27. siječnja 2017.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 4. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane 
27. siječnja 2017., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                  
 

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
7. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
14. Prof. dr. sc. Božidar Križan  
15. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
16. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
17. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
18. Prof. dr. sc. Gordana Marunić  
19. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
20. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
23. Prof. dr. sc. Božo Smoljan 
24. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
25. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
26. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
27. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
28. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
29. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
30. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
31. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
32. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical 
33. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
34. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
35. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
36. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
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37. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
38. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
39. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
40. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
41. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
42. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
43. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
44. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
45. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
46. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
47. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
48. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
49. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
50. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
51. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
52. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
53. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
54. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
55. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
56. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
57. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
58. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
59. Doc. dr. sc. Anton Turk 
60. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
61. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred. 
62. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
63. Lenka Štajduhar, oec. 
64. Diego Sušanj 
65. Fran Torbarina (zamjenik) 
66. Sandra Kvaternik 
67. Maja Forempoher Škuver (zamjenica) 
68. Andrej Borić (zamjenik) 
69. Šimun Rogoznica  
70. Denis Mijolović 
71. Ivan Golik 
72. Franko Hržić 
73. Domagoj Poljančić 
74. Dino Ilić (zamjenik) 

                Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija     
            elektrotehnike   
                    
NISU PRISUTNI:   

               Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
3. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
4. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
5. Prof. dr. sc. Željko Jeričević 
6. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
7. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
8. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
9. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
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10. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
11. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
13. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
14. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
15. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
16. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
17. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
18. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
19. V. asist. dr. sc. Samir Žic 
20. Marko Mesarić 
21. Marin Smilović 
22. Endi Miletić 
23. Ivana Gašpert 

 
 
Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća). 
  
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjera zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. prosinca 2016.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2016.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 20. siječnja 2017.* 
    3.1. Promjena nositelja predmeta. 
      3.2. Povjeravanje održavanja nastave.* 

    3.3. Razno.  

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 20. siječnja 2017.* 
    4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
           4.1.1. dr. sc. Darija Iljkića;* 
           4.1.2. dr. sc. Gorana Vukelića;* 
           4.1.3. dr. sc. Ivanu Grčić;* 
           4.1.4. dr. sc. Igora Peternela.* 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Borisa Delača, dipl. ing.* 
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića, mr.   
            rač. i inf.*     
    4.5. Promjena mentora i naslova doktorske disertacije Maura Maretića, dipl. ing.* 
    4.6. Razno. 

5. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za  
    2016.* 

6. Prijedlog kandidata za Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za  
    2016.*   

7. Razno. 
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TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. prosinca 2016.     
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
22. prosinca 2016. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2016. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2016. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 20. siječnja 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice 
održane 20. siječnja 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Promjena nositelja predmeta. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Inženjerska statistika (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija 
brodogradnje i strojarstva, tako da će umjesto dosadašnjih nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i prof. 
dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, nove nositeljice biti  prof. dr. sc. Senka Maćešić i doc. dr. sc. Loredana Simčić. 
 

O D L U K U  2 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Matematika II (30+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskih stručnih studija brodogradnje 
i strojarstva, tako da će umjesto dosadašnjih nositeljica mr. sc. Katice Jurasić, v. pred. i mr. sc. Melite 
Štefan Trubić, pred., nova nositeljica biti  mr. sc. Katica Jurasić, v. pred. 
 

O D L U K U  3 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Matematika II (30+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog stručnog studija 
elektrotehnike, tako da će umjesto dosadašnjih nositeljica mr. sc. Katice Jurasić, v. pred. i mr. sc. Melite 
Štefan Trubić, pred., nova nositeljica biti  mr. sc. Melita Štefan Trubić, pred. 
 

O D L U K U  4 

Temeljem dopisa Zavoda za automatiku i elektroniku vrši se promjena nositelja predmeta Digitalna 
logika (30+30, 6 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva i 4. semestru 
preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike,  tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. 
dr. sc. Viktora Sučića, novi nositelj biti  doc. dr. sc. Jonatan Lerga. 
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3.2. Povjeravanje održavanja nastave. 
 
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljeni prijedlozi povjeravanja održavanja nastave u 
ljetnom semestru ak. god. 2016./17. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju prijedlozi o povjeravanju održavanja 
nastave u ljetnom semestru ak. god. 2016./17. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u. 
 
Tablica povjeravanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2016./17. dana je u prilogu Zapisnika i njegov 
je sastavni dio (Prilog 1 – na CD-u). 
 

3.3. Razno.  
 
Nije bilo rasprave. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 20. siječnja 
2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 4. sjednice održane 20. siječnja 2017. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko 
Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
 
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljena izvješća Povjerenstava za izbor u znanstvena 
zvanja. 
 
4.1.1. dr. sc. Darija Iljkića; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr. 
sc. Goran Cukor (član) i  prof. dr. sc. Dražen Živković (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Split), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Darija Iljkića izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.1.2. dr. sc. Gorana Vukelića; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Goran Vukelić ispunjava uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od njegovog 
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. Gorana Vukelića izabere u 
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znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Temeljne tehničke znanosti. 

Obrazloženje 
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Goran 
Vukelić obratio se molbom dana 21. studenog 2016.  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 Temeljne tehničke znanosti. Fakultetsko 
vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016.  prihvatilo je molbu dr. sc. Gorana Vukelića. 
Sukladno odredbama čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj 
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016.  imenovalo je Stručno povjerenstvo 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) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.  
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 27. siječnja 2017. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
- dr. sc. Goran Vukelić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 
- imenovanom nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali je isteklo   
  tri godine, 
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da  
  ga 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. Gorana Vukelića u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne 
tehničke znanosti. 
 
4.1.3. dr. sc. Ivanu Grčić; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), doc. dr. 
sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Varaždin) i prof. emeritus Natalija Koprivanac 
(članica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb), daje se nadležnom Matičnom odboru 
pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivanu Grčić izabere u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke 
znanosti. 
 
4.1.4. dr. sc. Igora Peternela. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), doc. dr. 
sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Varaždin) i prof. emeritus Natalija Koprivanac 
(članica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  Zagreb), daje se nadležnom Matičnom odboru 
pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Igora Peternela izabere u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke 
znanosti. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Borisa Delača, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije pristupnika Borisa Delača, dipl. ing. te doktorska disertacija. Predsjednik Povjerenstva prof. 
dr. sc. Vladimir Medica ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom 
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doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog članova Povjerenstva za 
obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica 

(predsjednik), prof. dr. sc. Branimir Pavković (član, mentor) i doc. dr. sc. Marino Grozdek 

(član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku 

disertaciju pristupnika Borisa Delača, dipl. ing. pod naslovom Optimizacija energetskih 

sustava zgrada približno nulte energije korištenjem dinamičkih simulacija. 

2.)  Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Branimir Pavković – mentor 
3. Doc. dr. sc. Marino Grozdek – član (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) 

3.)  Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak 14. veljače 2017. u 11:00 sati u   
 Vijećnici.     

4.)  Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Igora Bonefačića. 
 
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za  
pristupnika Rajka Rubešu, dipl. ing.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije 
pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je 

Optimizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom gradnje broda. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – član 
3. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja – član  

 
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića, mr.               
        rač. i inf. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske 
disertacije pristupnika Adnana Ramakića, mr. rač. i inf. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Ivo Ipšić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (član) i izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac (član) 
utvrđuje se da pristupnik Adnan Ramakić, mr. rač. i inf., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu 
doktorske disertacije pod naslovom 

Identifikacija osoba RGB-dubinskim kamerama. 
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca. 
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4.5. Promjena mentora i naslova doktorske disertacije Maura Maretića, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora 
pristupnika Maura Maretića, dipl. ing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora i komentorice imenuje se prof. dr. sc. Božu Smoljana  
mentorom i doc. dr. sc. Darija Iljkića komentorom doktorske disertacije Mauru Maretiću, dipl. ing. 
umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Bože Smoljana i komentorice prof. dr. sc. Lorete Pomenić. 
 
Temeljem prijedloga mentora doktorske disertacije vrši se promjena naslova doktorske disertacije 
Maura Maretića, dipl. ing.: Prilog razvoju electroless postupka otvrdnjavanja površine nehrđajućeg 
čelika u novi naslov: Prilog razvoju bestrujnog postupka otvrdnjavanja površine nehrđajućeg čelika. 
 
4.6. Razno. 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da je Dekanica donijela Odluku o 
poticanju znanstvene izvrsnosti. Zahtjev za dodjelu poticaja podnosi prvi autor znanstvenog rada, ako 
je djelatnik Fakulteta. U suprotnom, zahtjev podnosi dopisni autor ukoliko je isti djelatnik Fakulteta. 
Poticaj u iznosu od 10.000 kuna dodijelit će se za publikaciju u časopisu rangiranom u prvu kvartilu 
prema bazi InCites Jounal Citation Reports, časopisa indeksiranih u bazi Web of Science, a koji vodi 
Thomson Reuters. Ukoliko je časopis rangiran u Exellence kategoriju, poticaj iznosi 15.000 kuna. Odluka 
je postavljena na share-portal Fakulteta.  
 
 
Ad 5.) Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci   
za 2016. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 
2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2016. godinu. Povjerenik Dekanice za strategiju prof. 
dr. sc. Sanjin Braut ukratko se osvrnuo na Izvješće i ključne pokazatelje: godišnji broj obranjenih 
doktorata, godišnji broj radova citiranih u bazi SCOPUS, godišnji iznos sredstava iz programa EU, broj 
studenata na diplomskim i poslijediplomskim studijima, udio studenata koji su na prvoj godini 
preddiplomskog studija ispunili sve obveze, broj studenata koji su završili studij u predviđenom roku, 
broj polaznika cjeloživotnog učenja, broj kolaborativnih projekata s javnim  
organizacijama/institucijama civilnog društva, udio vlastitih prihoda u ukupnom proračunu i broj 
voditelja ustrojbenih jedinica osposobljenih za strateško upravljanje i administriranje. 
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Livio Šušnjić, izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik, dekanica prof. dr. sc. 
Jasna Prpić-Oršić i prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija. 
  
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenika, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. na Tehničkom fakultetu u 
Rijeci za 2016. godinu. 
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Ad 6.) Prijedlog kandidata za Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost 
za 2016. 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu 
državnih nagrada za znanost za 2016. godinu. Fakultetskom vijeću je, putem share-portala, dostavljen 
prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku za kandidiranje prof. dr. sc. Domagoja Lanca u kategoriji 
Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće za znanstveno područje tehničke 
znanosti. Predstojnik zavoda prof. dr. sc. Goran Turkalj ukratko je iznio navedeni prijedlog. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016., kojega 
je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

prof. dr. sc. Domagoja Lanca 
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 
znanstveno područje tehničke znanosti. 
 

 
Ad 7.) Razno. 
 
Dekanica je obavijestila članove Vijeća o sljedećem: 

 izrađena je prezentacija našega fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku i postavljena je na 
share-portal Fakultetskoga vijeća; 

 popis kapitalne opreme Fakulteta je pri kraju te će po završetku biti postavljen na share-portal; 

 otvoren je Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2016. godinu, 
a prijedlozi se podnose do 1. ožujka 2017.; 

 objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 
2017. , a prijedlozi se podnose do 3. veljače 2017.; 

 našem fakultetu odobreno je pet sveučilišnih potpora za znanstvena istraživanja za 2016. za 
mlade istraživače koji su u statusu docenta i/ili znanstvanog suradnika: izv. prof. dr. sc. Ivanu 
Štajduharu, doc. dr. sc. Jonatanu Lergi, doc. dr. sc. Marinu Brčiću, doc. dr. sc. Draženu Brščiću 
i dr. sc. Ivanu Dražiću; 

 otvoren je znanstveno-istraživački projekt HRZZ čija je voditeljica prof. dr. sc. Anica Trp;  

 izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar dobitnik je Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2015. u 
kategoriji Znanstvenici za tehničke i prirodne znanosti; 

 izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić dobitnik je nagrade Ponos Hrvatske za 2016. za izum tehničkih 
pomagala koja olakšavaju život osobama s invaliditetom. 

 
Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar obavijestio je članove Vijeća o nabavljenoj radnoj stanici koju mogu 
koristiti svi nastavnici Fakulteta. 
 
Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:50 sati. 
    
     
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
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