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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-22-20 
Rijeka, 25. veljače 2022. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 25. 
veljače 2022. u 12 sati, elektroničkim putem korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button. 
Glasovanje je bilo omogućeno neposredno nakon završetka sjednice do 15 sati istoga dana, korištenjem 
SharePoint Intraneta. 

 
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:                  

 
1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović 
4. Prodekan prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Neven Bulić  
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
12. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
15. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
16. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
17. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
18. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
19. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
20. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
21. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
22. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
23. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
24. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
25. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
26. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
27. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
28. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
29. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
30. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
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31. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
32. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
33. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
34. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
35. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
36. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
37. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
38. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
39. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
40. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
41. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
42. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
43. Doc. dr. sc. Boris Delač 
44. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
45. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
46. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
47. Doc. dr. sc. David Ištoković 
48. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
49. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
50. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
51. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
52. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
53. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
54. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
55. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
56. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
57. Doc. dr. sc. Samir Žic 
58. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
59. Asist. Angela Bašić-Šiško  
60. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
61. Davor Bolf, mag. ing. 
62. Ivan Lorencin, mag. ing. 
63. Daniel Štifanić, mag. ing. 
64. Marina Banov  
65. Romario Novak     

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:                  

 
1. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
2. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
3. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
4. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
5. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
6. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
7. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
8. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
9. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
10. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
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11. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
12. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
13. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
14. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
15. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
16. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
17. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
18. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
19. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
20. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
21. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
22. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
23. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
24. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
25. Alen Jakoplić, mag. ing. 
26. Arian Skoki, mag. ing.  
27. Ivan Buterin  
28. Mihael Ćuže  
29. Alen Gačić  
30. Roberto Koren  
31. Danijel Marjanović  
32. Denis Mijolović  
33. Lana Miličević  
34. Tina Mlinarić 

 
 

Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) te ukratko pojasnio tijek sjednice korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button za  
sjednicu i raspravu te SharePoint Intraneta za glasovanje.  
 
Dekan je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 22. veljače 2022., potvrđen izbor 
dr. sc. Saše Sladića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor te mu uputio čestitke. 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 28. siječnja 2022. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 18. veljače 2022.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22.* 
    3.4. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2021./22.-dopuna.* 
    3.5. Razno. (bez glasovanja) 
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 18. veljače 2022.* 
    4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.1.1. dr. sc. Antu Skoblara.* 
           4.1.2. dr. sc. Željka Vrcana.*            
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Franka Hržića, mag. ing.  
            comp.*       
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
            4.3.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech.* 
            4.3.2. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech., mag. oec.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
            4.4.1. Nikole Lopca, mag. ing. el.* 
            4.4.2. Ivana Lorencina, mag. ing. el.* 
    4.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Provedba Strategije Tehničkog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci: 
    5.1. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2021.* 
    5.2. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. – kvantitativni i kvalitativni dio.* 
 
6. Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2021. u kategorijama: 
    6.1. Godišnja nagrada za znanost.* 
    6.2. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.* 
    6.3. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.* 
 
7. Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Grada Rijeke u 2022.* 
 
8. Razno. (bez glasovanja)                 
 

 
TIJEK  SJEDNICE: 

 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 28. siječnja 2022. elektroničkim 
putem.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 
2021./22., održane 28. siječnja 2022. elektroničkim putem.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2022. 
 
Vijeće je, većinom glasova (jedan protiv), usvojilo navedeno izvješće. 
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 18. veljače 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice u ak. 
god. 2021./22., održane 18. veljače 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  

 
3.1. Izbor u zvanje: 
 
3.1.1. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i 
na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić, prof. dr. sc. 
Neven Bulić i prof. dr. sc. Saša Vlahinić te se izabire Sandija Baressi Šegotu, mag. ing. računarstva 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 mentora se imenuje prof. dr. sc. Zlatana Cara. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica je izložila prijedlog za raspisivanje natječaja za kojega imamo suglasnosti MZO-a i Sveučilišta 
u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, 
u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
3. Doc. dr. sc. Boris Delač  
 
3.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 

 
O D L U K U  1   

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2021./22. prema tablici danoj u prilogu odluke na USB stiku.  



 

 

 6 

Tablica promjene nositelja predmeta u ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni 
dio na USB stiku – Prilog 1. 
 

O D L U K U  2 
Usvaja se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se, sukladno dopisu Zavoda za elektroenergetiku, vrši 
promjena nositelja predmeta Elektroenergetika CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za 
upis na diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, tako da je umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. 
Dubravka Frankovića, novi nositelj doc. dr. sc. Rene Prenc. 
 
3.4. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2021./22.-dopuna. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u ljetnom 
semestru ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja prijedlog povjeravanja održavanja nastave u 
ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. prema tablici danoj u prilogu odluke na USB stiku. 
 
Tablica povjeravanja održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2021./22. dana je u prilogu Zapisnika 
i njegov je sastavni dio na USB stiku – Prilog 2. 
 
3.5. Razno. (bez glasovanja) 

 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je u tijeku 2. ispitni rok u zimskom 
semestru te da će se nastava u ljetnom semestru odvijati na isti način kao i u zimskom semestru. Također 
je obavijestila da danas istječe rok za postavljanje izvedbenih nastavnih planova na share-portal. 

 

 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 18. veljače 2022. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 5. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 18. veljače 2022. Prodekanica za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  

 
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
4.1.1. dr. sc. Antu Skoblara. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Ante Skoblar 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 su istekle tri godine od izbora u prethodno zvanje te se 
nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Antu Skoblara izabere u 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. Ante 
Skoblar obratio se molbom dana 9. prosinca 2021. 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 23. prosinca 2021. prihvatilo je molbu dr. sc. Ante Skoblara. Sukladno odredbama čl. 35. st. 
2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na svojoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 
2021. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Sanjin Braut (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Splitu) za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.  
 
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2022. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
- dr. sc. Ante Skoblar ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 
- imenovanom nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali su istekle   
  tri godine, 
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da  
  ga se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.  
 
Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže da se dr. sc. Antu Skoblara izabere u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.1.2. dr. sc. Željka Vrcana.         
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin (predsjednik), prof. dr. sc. 
Marina Franulović (članica) i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Željka Vrcana izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
   
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Franka Hržića, mag. ing.  
       comp.   
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Franka Hržića, mag. ing. comp.     
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Kristijan Lenac (predsjednik), doc dr. sc. Sandi Ljubić (član) i univ. prof. dr. h. c. Erich Sorantin, dr. med. 
univ. (član, Medical University Graz) utvrđuje se da pristupnik Franko Hržić, mag. ing. comp. ispunjava 
Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Machine Learning Models for Detection of Targeted Features in Pediatric Medical X-ray Images. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivana Štajduhara, a za komentora doc. dr. sc. Sebastiana Tschaunera, 
dr. med. univ. (Medical University Graz). 
 
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Petra Gljušćića, 
mag. ing. mech. i Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech., mag. oec.  
 
4.3.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Petra 
Gljušćića, mag. ing. mech. pod naslovom 

Design of Miniaturized Wearable Broadband Energy Harvesters. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Zelenika.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak - predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Željko Domazet - član (FESB, Split) 
3. Prof. dr. sc. Francesco De Bona - član (Polytechnic Department of Engineering and Architecture,  
                                                                         University of Udine) 

 
 4.3.2. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. mech., mag. oec. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Vedrana 
Medice-Viole, mag. ing. mech., mag. oec. pod naslovom 

Numeričko modeliranje rashladnoga sustava s radnom tvari CO2. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Branimir Pavković.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek - član (FSB, Zagreb) 
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 4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
 
 4.4.1. Nikole Lopca, mag. ing. el. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Nikole Lopca, mag. ing. el. Predsjednik Stručnog povjerenstva za ocjenu 
dokotorske disertacije prof. dr. sc. Miroslav Vrankić ukratko je upoznao članove Vijeća sa životopisom 
pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Miroslav Vrankić (predsjednik), prof. 
dr. sc. Damir Seršić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i doc. dr. sc. 
Nicoletta Saulig (članica, Tehnički fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), kojim se pozitivno 
ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Nikole Lopca, mag. ing. el. pod naslovom Detection of 
Gravitational-Wave Signals from Time-Frequency Distributions Using Deep Learning. 
Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Damir Seršić – član (FER, Zagreb) 
3. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig – članica (Tehnički fakultet u Puli, Sveučilište Jurja  

                                                                   Dobrile u Puli)  
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 11. ožujka 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića. 
                                                                                            
 4.4.2. Ivana Lorencina, mag. ing. el. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. el. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. 
dr. sc. Marina Franulović je, u ime predsjednice Stručnog povjerenstva za ocjenu dokotorske disertacije 
prof. dr. sc. Nelide Črnjarić Žic, ukratko upoznala članove Vijeća sa životopisom pristupnika te sadržajem i 
znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica je izložila prijedlog članova Povjerenstva za 
obranu doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (predsjednica), izv. 
prof. dr. sc. Dean Markić (član, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) i prof. dr. sc. Željko Šitum (član, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku 
disertaciju pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. el. pod naslovom An Intelligent System for Urinary 
Bladder Cancer Diagnostics. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Zlatan Car, a komentor izv. prof. dr. sc. Josip Španjol 
(Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci). 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - predsjednica  
2. Izv. prof. dr. sc. Dean Markić - član (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
3. Prof. dr. sc. Željko Šitum – član (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) 
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u srijedu 16. ožujka 2022. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje dr. sc. Nikolu Anđelića.                                                                                          
 
 4.5. Razno. (bez glasovanja) 

 
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu 
izvrsnost ostvarili prof. dr. sc. Lado Kranjčević i asistent Zoran Šverko. 

 
Također je obavijestila da je Sveučilište u Rijeci raspisalo Natječaj za institucijsko financiranje 
interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice 
UNIRI-INOVA. 
 
U nastavku, Prodekanica je obavijestila da su nagrade Sveučilišta u Rijeci za znanstvenu izvrsnost u 
projektnim aktivnostima za tehničke znanosti dobili izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, prof. dr. sc. Saša 
Zelenika i prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić. 
 
Prodekanica je obavijestila da je Dekan donio odluku kojom je osnovan Ured za projekte i transfer 
tehnologija. Vezano uz ovu obavijest u raspravu su se uključili prof. dr. sc. Roberto Žigulić, glavni tajnik 
Tomo Vergić, dipl. iur. i dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić. 

 

 
Ad 5.) Provedba Strategije Tehničkog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci: 
 
Članovima Vijeća su putem SharePointa dostavljena izvješća o provedbi Strategije razvoja Tehničkog 
fakulteta u Rijeci u 2021. te o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. Povjerenik dekana za 
Strategiju izv. prof. dr. sc. Marino Brčić ukratko je iznio sadržaj navedenih izvješća.  
 
5.1. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2021. 
 
Povjerenik dekana obavijestio je da je Strategija razvoja Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2021. podijeljena u 
četiri strateška područja: učenje i poučavanje, istraživanje, transfer znanja i regionalna uključenost i  
internacionalizacija te se osvrnuo na svako od navednih područja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Prihvaća se prijedlog povjerenika Dekana za Strategiju izv. prof. dr. sc. Marina Brčića te se usvaja Izvješće 
o provedbi Strategije razvoja Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2021., sukladno obrascu danom u prilogu 
Zaključka na USB stiku. 
 
5.2. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. – kvantitativni i kvalitativni dio. 
 
Povjerenik dekana se, vezano uz Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021.- kvantitativni i 
kvalitativni dio, također osvrnuo na četiri strateška područja: učenje i poučavanje, istraživanje, transfer 
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znanja i regionalna uključenost i internacionalizacija, koji se odnose na postizanje kvantitativnih te 
kvalitativnih ciljeva strategije u 2021. godini.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se prijedlog povjerenika Dekana za Strategiju izv. prof. dr. sc. Marina Brčića te se usvaja Izvješće 
o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. – kvantitativni i kvalitativni dio, sukladno obrascima danim 
u prilogu Zaključka na USB stiku. 
Dokumentacija će biti proslijeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Navedeni obrasci dani su u prilogu Zapisnika i njegov su sastavni dio na USB stiku – Prilog 3. 
 
Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić obavijestio je članove Vijeća da 28. veljače 2022. započinju virtualni Dani 
otvorenih laboratorija koji će trajati do 5. ožujka, a može im se pristupiti na našoj web stranici te 
društvenim mrežama. 
 
 
Ad 6.) Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2021. u kategorijama: 
 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu 
kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni prijedlozi zavoda o kandidatima za dodjelu nagrada. 
 
6.1. Godišnja nagrada za znanost. 
 
Zavod za računarstvo predložio je prof. dr. sc. Ivana Štajduhara kandidatom za dodjelu nagrade u kategoriji 
Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu 
kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

 prof. dr. sc. Ivana Štajduhara 
kandidatom za dodjelu nagrade u kategoriji 2. Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno 
dostignuće.  
 
6.2. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti. 
 
Zavod za tehničku mehaniku predložio je izv. prof. dr. sc. Marina Brčića kandidatom za dodjelu nagrade 
u kategoriji Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti. U raspravu su se uključili prof. dr. 
sc. Miroslav Joler, dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić, izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga i prof. dr. sc. Goran 
Turkalj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, većinom glasova (jedan protiv) donijelo 
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Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu 
kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

izv. prof. dr. sc. Marina Brčića 
kandidatom za dodjelu nagrade u kategoriji 3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.  
 
6.3. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima. 
 
Zavod za automatiku i elektroniku predložio je dr. sc. Nikolu Anđelića kandidatom za dodjelu nagrade u 
kategoriji Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.  
 
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 2021. godinu 
kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

 dr. sc. Nikolu Anđelića 
kandidatom za dodjelu nagrade u kategoriji 4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim 
znanstvenicima.  
 
 
Ad 7.) Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Grada Rijeke u 2022. 
 
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2022. godini 
kojega je raspisao Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke, članovima Vijeća je, putem 
SharePointa, dostavljen prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i menadžment o kandidiranju 
akademika Elsa Kuljanića za nagradu u kategoriji Nagrada Grada Rijeke za životno djelo. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, većinom glasova (dva suzdržana) donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2022. godini 
kojega je raspisao Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke, Fakultetskom vijeću Tehničkoga 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

akademika Elsa Kuljanića, prof. emeritusa 
kandidatom za dodjelu nagrade u kategoriji 1. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo.  
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja)     
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da je 8. veljače održana tematska sjednica Senata i Savjeta 
Sveučilišta u Rijeci. Redovita sjednica Senata održana je 22. veljače 2022. na kojoj su donijeti sljedeći 
zaključci: predložene su mjere za unaprjeđenje kvalitete studiranja; bit će izvršena uplata 4. rate temeljem 
potpisanog ugovora za sveučilišne potpore; bit će raspisan natječaj za dodjelu potpora projektnim 
aktivnostima mladih znanstvenika u ak. god.2022./23.; u tijeku je evaluacija stimulativnih potpora; bit će 
održan regionalni virtualni sajam obazovanja na kojemu će sudjelovati i naš fakultet; istaknuta je važnost 
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poticanja djelatnika i studenata na prijave za Courseru; pripremljeno je novo izdanje Priručnika o kvaliteti 
studiranja na Sveučilištu u Rijeci; odobreno je sufinanciranje softwarea LabView. 
 
U nastavku, Dekan je obavijestio da je na inicijativu prof. dr. sc. Kristijana Lenca na Fakultetu osnovan novi 
studentski tim Riteh Blockchain Team te da će Dani otvorenih laboratorija, koji su prvenstveno namijenjeni 
učenicima srednjih škola, biti održani od 28. veljače do 5. ožujka 2022. u virtualnom izdanju. 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju, pozvao ih da pristupe glasovanju te zaključio 
sjednicu u 13:25 sati. 

 

 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.     
 
                                                                             
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 

 
             

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  1 
 
 

PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2021./22.  
(na USB stiku) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  2 
 
 

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE  
U AK. GOD. 2021./22. - DOPUNA 

(na USB stiku) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  3 
 
 
 
 

- IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA TEHNIČKOG FAKULTETA U 
RIJECI U 2021. 

- IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE SVEUČILIŠTA U RIJECI U 2021. – 
KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI DIO 

 
 (na USB stiku) 


