Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/16-01/4
URBROJ: 2170-57-01-16-41
Rijeka, 29. travnja 2016.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
29. travnja 2016., 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. Bruno Čalić
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
13. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
14. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
15. Prof. dr. sc. Bernard Franković
16. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
17. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
18. Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
21. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
22. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
23. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
24. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
25. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
26. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
27. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
28. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
29. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
30. Prof. dr. sc. Luka Sopta
31. Prof. dr. sc. Nino Stojković
32. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
33. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
34. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
35. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
36. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Nikola Anđelić, mag. ing.
Graciela Šterpin, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Marko Mesarić
Teodora Milošević
Ljubica Pavlović

NISU BILI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – neplaćeni dopust
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Daniel Morožin
Ljubomir Pozder
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18. Matej Raguzin
19. Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. ožujka 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Neven Lovrin, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju;*
3.1.2. dr. sc. Livio Šušnjić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju;*
3.1.3. dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor;*
3.1.4. dr. sc. Saša Vlahinić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor;*
3.1.5. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor;*
3.1.6. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;*
3.1.7. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor;*
3.1.8. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;*
3.1.9. dr. sc. Igor Bonefačić, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva,
izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;*
3.1.10. dr. sc. Sanjin Kršćanski, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent;*
3.1.11. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši
predavač;*
3.1.12. Vanja Čotić, dipl. ing. matematike, izbor u nastavno zvanje predavač;*
3.1.13. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.14. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, Igor Majkić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u
naslovna suradnička zvanja asistent;*
3.1.15. Dea Marin, mag. ing. računarstva, Emil Rubinić, mag. ing. računarstva, izbori u naslovna
suradnička zvanja asistent.*
3.2. Prijedlog izmjene studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika.*
3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2015./2016.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Marka Hadjinu;
4.1.2. dr. sc. Damira Kolića;
4.1.3. dr. sc. Tina Matulju.
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4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje:
4.2.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić;*
4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana;*
4.2.3. dr. sc. Stefana Ivića;*
4.2.4. dr. sc. Tatjanu Ivošević;*
4.2.5. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger;*
4.2.6. dr. sc. Tomislava Senčića.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Ervina Kamenara, mag. ing.
el.*
4.4. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ-a pod
mentorstvom:
4.4.1. izv. prof. dr. sc. Marine Franulović;
4.4.2. doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac;
4.4.3. prof. dr. sc. Domagoja Lanca.
4.5. Razno.
5. Prijedlog kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ.*
6. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija strojarstva
i Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.
7. Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog
osoblja, za provedbu studentskih izbora.*
8. Razno.

Dekan je obavijestio članove Vijeća o preminulim umirovljenim djelatnicima Fakulteta: gospođi Nadi
Kožul, mr. sc. Lovorki Tomašić, v. pred. i Miroslavu Gradišniku, v. pred. Nakon kratkog osvrta na njihov
životni i radni vijek članovi Vijeća minutom šutnje odali su im posljednju počast.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. ožujka 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
25. ožujka 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice
održane 22. travnja 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
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3.1. Izbori u zvanja.
3.1.1. dr. sc. Neven Lovrin, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor
u trajnom zvanju;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju. Prodekanica za nastavu ukratko je upoznala članove Vijeća o
uvjetima Rektorskog zbora koje ispunjava dr. sc. Neven Lovrin.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Križan, prof. dr.
sc. Gordana Marunić i prof. dr. sc. Milan Kljajin (SF, Slavonski Brod) te se izabire dr. sc. Nevena Lovrina,
dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom
zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije).
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.2. dr. sc. Livio Šušnjić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju. Prodekanica za nastavu ukratko je upoznala članove Vijeća o
uvjetima Rektorskog zbora koje ispunjava dr. sc. Livio Šušnjić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko Štih (FER, Zagreb),
prof. dr. sc. Sead Berberović (FER, Zagreb) i prof. dr. sc. Zlatko Maljković (FER, Zagreb) te se izabire dr.
sc. Livia Šušnjića, dipl. ing. elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti
profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Elektrostrojarstvo.
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.3. dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor. Prodekanica za nastavu ukratko je upoznala članove Vijeća o uvjetima Rektorskog
zbora koje ispunjava dr. sc. Sanjin Braut.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr.
sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Sanjina Brauta, dipl. ing.
strojarstva 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,
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znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička mehanika (mehanika krutih
i deformabilnih tijela).
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.4. dr. sc. Saša Vlahinić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor. Prodekanica za nastavu ukratko je upoznala članove Vijeća o uvjetima Rektorskog
zbora koje ispunjava dr. sc. Saša Vlahinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković, prof. dr.
sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire dr. sc. Sašu Vlahinića, dipl. ing.
elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika.
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.5. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor. Prodekanica za nastavu ukratko je upoznala članove Vijeća o uvjetima Rektorskog
zbora koje ispunjava dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Senka Maćešić, prof. dr.
sc. Luka Sopta i prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic, dipl.
ing. matematike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida.
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.6. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Luka Sopta, izv. prof. dr.
sc. Lado Kranjčević i prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Jerka Škifića, dipl. ing.
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na
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neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida.
3.1.7. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, prof. dr.
sc. Roko Dejhalla i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Marka Hadjinu, dipl.
ing. brodogradnje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom
odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih
objekata.
3.1.8. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, prof. dr.
sc. Albert Zamarin i prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Tina Matulju, dipl.
ing. brodogradnje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom
odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih
objekata.
3.1.9. dr. sc. Igor Bonefačić, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, izbor
u znanstveno-nastavno zvanje docent;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc.
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Igora Bonefačića, dipl. 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 Procesno energetsko strojarstvo.
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3.1.10. dr. sc. Sanjin Kršćanski, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Josip Brnić, prof. dr. sc.
Goran Turkalj i prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Sanjina Kršćanskog, dipl. 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
Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih
tijela).
3.1.11. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši predavač;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u nastavno zvanje viši
predavač.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, izv.
prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka) i prof. dr. sc. Zvonimir Tutek (PMF,
Zagreb) te se izabire dr. sc. Ivana Dražića, prof. matematike i informatike u nastavno zvanje i na radno
mjesto viši predavač, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Primijenjena
matematika i matematičko modeliranje.
3.1.12. Vanja Čotić, dipl. ing. matematike, izbor u nastavno zvanje predavač;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u nastavno zvanje predavač.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: : izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic,
mr. sc. Katica Jurasić, v. pred. i doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, Rijeka) te se izabire
Vanju Čotić, dipl. ing. matematike u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u radnom odnosu
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne znanosti,
znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika.
3.1.13. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr. sc.
Viktor Sučić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Sebastijana Blaževića, mag. ing.
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Zlatana Cara.
3.1.14. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, Igor Majkić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u naslovna
suradnička zvanja asistent;
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u naslovna suradnička zvanja
asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, prof. dr.
sc. Livio Šušnjić i doc. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Dina Mađara, mag. ing. elektrotehnike
u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, prof. dr.
sc. Livio Šušnjić i doc. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Igora Majkića, mag. ing. elektrotehnike
u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
3.1.15. Dea Marin, mag. ing. računarstva, Emil Rubinić, mag. ing. računarstva, izbori u naslovna
suradnička zvanja asistent.
Na share-portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u naslovna suradnička zvanja
asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, prof.
dr. sc. Ivo Ipšić i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Deu Marin, mag. ing. računarstva u naslovno
suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo,
znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, prof.
dr. sc. Ivo Ipšić i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Emila Rubinića, mag. ing. računarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
3.2. Prijedlog izmjene studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika.
Na share-portal su postavljeni materijali s prijedlogom izmjena studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija Elektrotehnika. Prodekanica za nastavu ukratko je pojasnila navedeni prijedlog.

9

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem prijedloga Povjerenstva za nastavu prihvaćaju se izmjene studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija Elektrotehnika.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak Centru za studije Sveučilišta u Rijeci.
3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su, putem share-portala, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u zimskom
semestru ak. god. 2015./16.
3.4. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da se u petak 27. svibnja 2016. neće održavati
nastava zbog blagdana Tijelovo. Nastavnici su dužni neodržanu nastavu odraditi tijekom semestra.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da nismo dobili suglasnost za napredovanja koja se realiziraju izvan
lanaca napredovanja.
U nastavku, Dekan je obavijestio članove Vijeća da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci donijeta
odluka o stavljanju izvan snage odluka sastavnica Sveučilišta o produljenju ugovora o radu na određeno
vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja nastavnicima kojima tijekom akademske godine u
kojoj su navršili 65 godina života prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu. Navedene odluke
trebaju ići na potvrdu Senatu. Sukladno tome ubuduće bi prijedlozi o produljenju ugovora o radu
trebali biti točka dnevnoga reda sjednica Fakultetskoga vijeća u rujnu kako bi mogli stići na potvrdu
Senatu u listopadu.
Dekan je obavijestio članove Vijeća o primljenom dopisu prorektorice za studije i studente Sveučilišta
u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija o dodjeli zahvalnica jednom nastavniku u znanstvenonastavnom zvanju docent i više te jednom nastavniku u suradničkom zvanju za postignute najbolje
rezulate temeljem studentskih anketa te za poseban doprinos u nastavi. Prijedloženo je da se
zahvalnice dodijele izv. prof. dr. sc. Nelidi Črnjarić-Žic i asistentu Marku Perčiću.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja
2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić-Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Marka Hadjinu;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Marka Hadjinu.
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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. Marka Hadjine u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla – član
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević – 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. Damira Kolića;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Damira Kolića.
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. Damira Kolića u znanstveno
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Albert Zamarin – član
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević – 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.
4.1.3. dr. sc. Tina Matulju.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Tina Matulju.
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. Tina Matulje u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Albert Zamarin – član
3. Prof. dr. sc. Branko Blagojević – član (FESB, Split)
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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:
4.2.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Julijan Dobrinić (predsjednik), prof.
emeritus dr. sc. Natalija Koprivanec (članica, Fakultet kemijskog inženjerstva, Zagreb) i izv. prof. dr. sc.
Goran Lončar (član, Građevinski fakultet, Zagreb) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno
mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke
znanosti.
4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Ivicu Glavana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica (predsjednik), prof.
dr. sc. Branimir Pavković (član) i izv. prof. dr. sc. Ante Čikić (član, Sveučilište Sjever, Varaždin) daje se
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivicu Glavana izabere u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo.
4.2.3. dr. sc. Stefana Ivića;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Stefana Ivića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Luka Sopta (predsjednik), izv. prof. dr.
sc. Lado Kranjčević (član) i prof. dr. sc. Zdravko Virag (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Stefana Ivića izabere
u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti.
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4.2.4. dr. sc. Tatjanu Ivošević;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Tatjanu Ivošević.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Julijan Dobrinić (predsjednik), doc. dr.
sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Goran Lončar
(Građevinski fakultet, Zagreb) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da
se dr. sc. Tatjanu Ivošević izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.2.5. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Lidiju Runko Lettenberger.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Lidija Runko Luttenberger ispunjava
uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od
njenog 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. Lidiju Runko
Luttenberger izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Obrazloženje
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc. Lidija
Runko Luttenberger obratila se molbom dana 09. veljače 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 Interdisciplinarne tehničke
znanosti. Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2016. prihvatilo je molbu dr.
sc. Lidije Runko Luttenberger. Sukladno odredbama čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju na svojoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2016. imenovalo je Stručno
povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, prof. emeritus dr. sc. Natalija Koprivanac (Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Goran Lončar (Građevinski fakultet,
Zagreb) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2016. prihvatilo izvješće Stručnog
povjerenstva koje je utvrdilo da:
- dr. sc. Lidija Runko Luttenberger ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik,
- imenovanoj 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
ju se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.
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Slijedom navedenog, ovom se posebnom Odlukom predlaže izbor dr. sc. Lidije Runko Luttenberger u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.2.6. dr. sc. Tomislava Senčića.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Tomislava Senčića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Tomislav Senčić 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. Tomislava Senčića izabere u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Strojarstvo.
Obrazloženje
Sukladno odredbama čl. 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dr. sc.
Tomislav Senčić obratio se molbom dana 17. veljače 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 Strojarstvo. Fakultetsko vijeće na svojoj
sjednici održanoj dana 25. ožujka 2016. prihvatilo je molbu dr. sc. Tomislava Senčića. Sukladno
odredbama čl. 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj sjednici
održanoj dana 25. ožujka 2016. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: : prof. dr. sc. Vladimir
Medica (predsjednik), prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (član) i prof. dr. sc. Gojmir Radica (član, Fakultet
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2016. prihvatilo izvješće Stručnog
povjerenstva koje je utvrdilo da:
- dr. sc. Tomislav Senčić 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. Tomislava Senčića u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Strojarstvo.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Ervina Kamenara, mag. ing.
el.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Ervina Kamenara, dipl. ing. el. te doktorska disertacija. Mentor prof. dr. sc. Saša
Zelenika ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske
disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović
(predsjednik, Mašinski fakultet, Sveučilište u Nišu), prof. dr. sc. Saša Zelenika (mentor) i prof.
dr. sc. Francesco De Bona (član, Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika
Ervina Kamenara, dipl. ing. el. pod naslovom Ultra-high precision positioning via a
mechatronics approach.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović – predsjednik (Mašinski fakultet, Sveučilište u Nišu)
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika – mentor
3. Prof. dr. sc. Francesco De Bona – član (Università di Udine, Dipartimento di ingegneria
elettrica, gestionale e meccanica)
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 19. svibnja 2016. u 10:00 sati u
Vijećnici.
4.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Gorana Gregova.
4.4. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ-a pod
mentorstvom:
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor
doktoranada, temeljem rezulata natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih
doktora znanosti, za rad na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost.
4.4.1. izv. prof. dr. sc. Marine Franulović;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem rezultata natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora
znanosti“ i dopisa izv. prof. dr. sc. Marine Franulović, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga
doktoranda pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović, uz zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme, na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu
Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja
bioloških tkiva, voditeljice izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Božidar Križan - član
3. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan – član
4.4.2. doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem rezultata natječaja „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora
znanosti“ i dopisa doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga
doktoranda pod mentorstvom doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac, uz zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme, na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za
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znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom
projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Evolving Software Systems: Analysis and Innovative
Approaches for Smart Management (EVOSOFT), voditeljice doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac - predsjednica
2. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar - član
3. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić – član
4.4.3. prof. dr. sc. Domagoja Lanca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem rezultata natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora
znanosti“ i dopisa prof. dr. sc. Domagoja Lanca raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga doktoranda
pod mentorstvom prof. dr. sc. Domagoja Lanca, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, na
radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu
Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Assessment of structural behaviour in limit state operating
conditions, voditelja prof. dr. sc. Josipa Brnića.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - član
3. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – član
4.5. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je nositelje sveučilišnih potpora za znanstvena
istraživanja da je na Savjetu za znanost Sveučilišta u Rijeci rečeno da dodijeljena financijska sredstva
treba potrošiti do 30. lipnja 2016. te dostaviti izvješće. Nakon toga bit će raspisan novi natječaj.
Dekan je obavijestio da smo dobili Pozivnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za
prisustvovanje svečanosti, u ponedjeljak 9. svibnja 2016., u povodu potpisanih ugovora na temelju
poziva Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020. –
Treći poziv.
U nastavku je obavijestio da je CEEPUS mreža voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara, u kategoriji 85 CEEPUS
mreža, proglašena najboljom za ovu akademsku godinu.
Također, dekan je članovima Vijeća prenio obavijest da časopis Metalurgija više ne spada u kategoriju
časopisa A baza, počevši od 2016.

Ad 5.) Prijedlog kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljeni prijedlozi kandidata za članove panela za
vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost temeljem Javnog poziva kojega je
raspisao Upravni odbor HRZZ.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
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Z A K LJ U Č A K 1
Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih
projekata kojega je raspisao Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 4. travnja 2016. Fakultetskom
vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
prof. dr. sc. Josipa Brnića
kandidatom za člana panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ za znanstveno područje
Tehničke znanosti – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport,
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.
Z A K LJ U Č A K 2
Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih
projekata kojega je raspisao Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 4. travnja 2016. Fakultetskom
vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
izv. prof. dr. sc. Marinu Franulović
kandidatkinjom za članicu panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ za znanstveno područje
Tehničke znanosti – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport,
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.
Z A K LJ U Č A K 3
Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih
projekata kojega je raspisao Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 4. travnja 2016. Fakultetskom
vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
doc. dr. sc. Tihanu Galinac Grbac
kandidatkinjom za članicu panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ za znanstveno područje
Tehničke znanosti – Elektrotehnika, Računarstvo.

Ad 6.) Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva i Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.-2015./16.
Obzirom da dosadašnjem djelovođi Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva i Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva v. asist. dr.
sc. Ozrenu Bukovcu prestaje Ugovor o radu, predlaže se imenovanje novog djelovođe v. asist. dr. sc.
Igora Bonefačića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuje se v. asist. dr. sc. Igora Bonefačića djelovođom Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva i Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, umjesto dosadašnjeg djelovođe v. asist. dr. sc. Ozrena Bukovca, do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2013./14.–2015./16.

Ad 7.) Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika za provedbu studentskih
izbora.
Temeljem Odluke Rektora Sveučilišta u Rijeci o raspisivanju Studentskih izbora za Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2016. od 22. travnja 2016., koja
je dostavljena članovima Vijeća putem share-portala, te Pravilnika za provedbu izbora predstavnika
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studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta, kojega je
22. travnja 2016. donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, predloženo je imenovanje
dva člana Izbornog povjerenstva Fakulteta te njihovih zamjenika iz redova nastavnog osoblja za
provedbu studentskih izbora koji će biti održani 25. svibnja 2016.
Vijeće je jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Dekanu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predlaže se imenovanje članova Izbornog povjerenstva
i njihovih zamjenika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci iz redova nastavnog osoblja:
 Doc. dr. sc. Marko Hadjina - član
 Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović - zamjenica
 Doc. dr. sc. Jonatan Lerga - član
 Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar – zamjenik
Također, sukladno Pravilniku za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta
u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta, kojega je 22. travnja 2016. donijela Skupština
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, dekan je obavijestio članove Vijeća da će iz redova nastavnog
osoblja imenovati Birački odbor čija će članica biti mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred., a njezin
zamjenik prof. dr. sc. Domagoj Lanc. Članovi i zamjenici Izbornog povjerenstva i Biračkog odbora su
ujedno i voditelji studija.

Ad 8.) Razno.
Dekan je članove Vijeća obavijestio o sljedećem:
 u petak 6. svibnja 2016. u 10:00 sati bit će održana 8. sjednica Fakultetskog vijeća na kojoj će
se birati dekan za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.-2018./19.;
 Dan otvorenih laboratorija bit će održan 13. svibnja 2016., a prijavljeno je oko 150 učenika
trećih razreda srednjih škola;
 Dies Academicus bit će održan 17. svibnja 2016. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci;
 svečano zaključivanje projekta Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u
Rijeci bit će održano 19. svibnja 2016.;
 odabrani su izvođači radova za uređenje hale;
 za sljedeću redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća, koja će biti održana 25. svibnja 2016., zavodi
trebaju dostaviti prijedlog imenovanja predstojnika zavoda, a koji trebaju biti izabrani tajnim
glasovanjem članova zavoda.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 13:10 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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