
 

 

 1 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/04 
URBROJ: 2170-57-01-22-24 
Rijeka, 29. travnja 2022. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
29. travnja 2022. u 12 sati u predavaonici P1/P2.  
 
PRISUTNI:          

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. Marko Čanađija  
11. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
12. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
15. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
16. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
17. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
18. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
19. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
20. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
21. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
22. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
23. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
24. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
25. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
26. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
27. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
28. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
29. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
30. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
31. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
32. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
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33. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
34. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
35. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
36. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
37. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
38. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
39. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
40. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
41. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
42. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
43. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
44. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
45. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
46. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
47. Doc. dr. sc. Boris Delač 
48. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
49. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
50. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
51. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
52. Doc. dr. sc. David Ištoković 
53. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
54. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
55. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
56. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
57. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
58. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
59. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
60. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
61. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
62. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
63. Doc. dr. sc. Samir Žic 
64. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
65. Asist. dr. sc. Angela Bašić-Šiško  
66. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
67. Davor Bolf, mag. ing. 
68. Alen Jakoplić, mag. ing. 
69. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
70. Arian Skoki, mag. ing.  
71. Daniel Štifanić, mag. ing. 
72. Marina Banov  
73. Danijel Marjanović  
74. Denis Mijolović  
75. Lana Miličević  
76. Romario Novak     

 

   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
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2. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
3. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
4. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
5. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
6. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
7. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
8. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
9. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
10. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
11. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
12. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
13. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
14. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
15. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
16. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
17. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
18. Ivan Buterin  
19. Roberto Koren  
20. Tina Mlinarić 
21. Eugen Šegota 
22. Luka Zvonarek                

 
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. nije prisustvovao na sjednici. 
 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća). Dekan je obavijestio članove Vijeća da je 8. travnja 2022. preminuo prof. dr. sc. Igor Rožanić te 
iznio nekoliko podataka o njegovom životu i radu. Članovi Vijeća odali su mu počast minutom šutnje. U 
nastavku, Dekan je obavijestio da je naša studentica 2. godine diplomskog studija računarstva Marina 
Banov dobitnica Rektorove nagrade za izvrsnost. Članovi Vijeća uputili su joj čestitke.  
 
 
 
Sjednica je imala sljedeći  

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. ožujka 2022.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 22. travnja 2022.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1. dr. sc. Vedran Medica-Viola, mag. ing. strojatsrva, izbor u suradničko zvanje   
                       poslijedoktorand.*              
    3.2. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata. 
    3.3. Razno. (bez glasovanja) 
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 25. travnja 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.1.1. dr. sc. Borisa Delača. 
           4.1.2. dr. sc. Sandija Ljubića.    
           4.1.3. dr.sc. Nikolu Lopca. 
           4.1.4. dr. sc. Angelu Bašić-Šiško. 
           4.1.5. dr. sc. Vedrana Medicu-Violu. 
           4.1.6. dr. sc. Nikolu Anđelića. 
           4.1.7. dr. sc. Ivana Lorencina. 
           4.1.8. dr. sc. Marinu Ivašić-Kos. 
           4.1.9. dr. sc. Mirana Pobara.          
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Maru Jelića.* 
            4.2.2. dr. sc. Marina Brčića.* 
            4.2.3. dr. sc. Ivanu Špelić.* 
            4.2.4. dr. sc. Nikolu Turka.* 
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Ivana Markovinovića, mag.  
            ing. el.* 
    4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.4.1. Dominika Cikača, mag. ing. el.* 
            4.4.2. Lina Kocijela, mag. ing. mech.* 
    4.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Prijedlog imenovanja voditelja laboratorija do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.  
     na: 
    5.1. Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike.* 
    5.2. Zavodu za materijale.*  
 
6. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Teu Marohnić u  
     svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.*   
 
7. Imenovanje zamjenskog predsjednika i zamjenskog člana Etičkog povjerenstva.   
 
8. Razno. (bez glasovanja) 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. ožujka 2022.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 
2021./22., održane 25. veljače 2022.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
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Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 22. travnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice u ak. 
god. 2021./22., održane 22. travnja 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbor u zvanje: 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i 
na radno mjesto.  
 
3.1.1. dr. sc. Vedran Medica-Viola, mag. ing. strojatsrva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand. 
 
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. Branimir Pavković, prof. dr. 
sc. Kristian Lenić i doc. dr. sc. Boris Delač te se izabire dr. sc. Vedrana Medicu-Violu, mag. ing. strojarstva 
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. 
              
3.2. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata. 
 
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva o imenovanju članova Povjerenstva za upis 
studenata. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se osniva Povjerenstvo za upis studenata na 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije u ak. god. 2022./23., u sastavu: 
 

1.) Prof. dr. sc. Anica Trp - prodekanica za nastavu (predsjednica) 
2.) Doc. dr. sc. Paolo Blecich - voditelj sveučilišnih studija strojarstva (zamjenik predsjednice) 
3.) Izv. prof. dr. sc. Anton Turk - voditelj studija brodogradnje 
4.) Doc. dr. sc. Rene Prenc - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike 
5.) Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - voditelj sveučilišnih studija računarstva 
6.) Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije 
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3.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da smo dobili suglasnosti MZO-a za 
raspisivanje natječaja za napredovanja. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 25. travnja 
2022. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost sa 7. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 25. travnja 2022. Prodekanica za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Prodekanica je izložila prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Borisa Delača. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku, za provedbu postupka izbora 
u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Borisa Delača u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - član  
3. Prof. dr. sc. Marino Grozdek - član (FSB, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
 
4.1.2. dr. sc. Sandija Ljubića.    
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Sandija Ljubića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - član  
3. Prof. dr. sc. Vlado Glavinić - član (FER, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
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4.1.3. dr.sc. Nikolu Lopca. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. 
Nikole Lopca u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić - član  
3. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig - članica (Tehnički fakultet u Puli)  
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. 
 
4.1.4. dr. sc. Angelu Bašić-Šiško. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku i strane jezike, za provedbu postupka 
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Angele Bašić-Šiško u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika. 
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak na Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
4.1.5. dr. sc. Vedrana Medicu-Violu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku, za provedbu postupka izbora 
u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Vedrana Medice-Viole u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - član  
3. Prof. dr. sc. Marino Grozdek - član (FSB, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
 
4.1.6. dr. sc. Nikolu Anđelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Nikole Anđelića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Neven Bulić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car - član  
3. Prof. dr. sc. Dario Matika - član (Tehničko veleučilište, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
 
4.1.7. dr. sc. Ivana Lorencina. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivana Lorencina u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Neven Bulić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car - član  
3. Prof. dr. sc. Dario Matika - član (Tehničko veleučilište, Zagreb)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
 
4.1.8. dr. sc. Marinu Ivašić-Kos. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Marine Ivašić-Kos u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - član  
3. Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić - članica (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija  
                                                                                 Sveučilišta u Rijeci)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
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4.1.9. dr. sc. Mirana Pobara.          
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Mirana Pobara u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - član  
3. Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić - članica (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija  
                                                                                 Sveučilišta u Rijeci)  
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana od dana 
imenovanja. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje.  
 
4.2.1. dr. sc. Maru Jelića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Kristian Lenić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Tomislav Mrakovčić (član) i prof. dr. sc. Gojmir Radica (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilišta u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog 
da se dr. sc. Maru Jelića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.2. dr. sc. Marina Brčića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Marino Brčić ispunjava uvjete za izbor 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 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. Marina Brčića izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik 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. Marino 
Brčić obratio se molbom dana 9. ožujka 2022.  Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje 
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Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici 
održanoj dana 25. ožujka 2022.  prihvatilo je molbu dr. sc. Marina Brčića. Sukladno odredbama čl. 35. st. 
2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 
2022. imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Domagoj Lanc (predsjednik), prof. dr. sc. 
Marko Čanađija (član) i prof. dr. sc. Gordan Jelenić (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) za 
provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.  
 
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2022. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
 
- dr. sc. Marino Brčić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 
- imenovanom nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje viši 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 izbor dr. sc. Marina Brčića u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke 
znanosti. 
 
4.2.3. dr. sc. Ivanu Špelić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva i utvrđuje se da dr. sc. Ivana Špelić ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, prije nego što je isteklo pet godina od njezinog izbora u 
prethodno znanstveno zvanje, a nakon što su istekle tri godine od izbora u prethodno zvanje te se 
nadležnom Matičnom odboru daje mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ivanu Špelić 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. Ivana 
Špelić obratila se molbom dana 22. veljače 2022. 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 25. ožujka 2022.  prihvatilo je molbu dr. sc. Ivane Špelić. Sukladno odredbama čl. 35. st. 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na svojoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. 
imenovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Marko Čanađija (predsjednik), prof. dr. sc. 
Sandro Nižetić (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu) i prof. 
emerita dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić (članica, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu) za 
provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje.  
 
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2022. prihvatilo izvješće Stručnog 
povjerenstva koje je utvrdilo da: 
 
- dr. sc. Ivana Špelić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 
- imenovanoj nije prošlo pet godina od izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, ali su istekle   
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  tri godine, 
- su time ispunjeni uvjeti članka 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da  
  ju se izabere u više znanstveno zvanje prije proteka roka od pet godina od prethodnog izbora.  
 
Slijedom navedenog, ovom se posebnom odlukom predlaže izbor dr. sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke 
znanosti. 
 
4.2.4. dr. sc. Nikolu Turka. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Bulić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Dubravko Franković (član) i prof. dr. sc. Damir Sumina (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Nikolu Turka izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Elektrotehnika. 
 
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Ivana Markovinovića, mag. 
ing. el. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Ivana Markovinovića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika 
Ivana Markovinovića, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Sučelje mozak-računalo za pisanje primjenom auditornih podražaja. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Vlahinić, a komentor prof. dr. sc. 
Miroslav Vrankić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Ivan Volarić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić – član  
3. Prof. dr. sc. Peter Rogelj – član (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information   
                                                             Technologies, University of Primorska) 
 
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Dominika Cikača, 
mag. ing. el. i Lina Kocijela, mag. ing. mech.  
 
4.4.1. Dominika Cikača, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Dominika Cikača, mag. ing. el. pod naslovom 

Neizraziti estimator magnetskoga toka vektorski upravljanoga sinkronog stroja  
napajanoga iz ciklopretvarača. 

Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Neven Bulić.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Rene Prenc - član  
3. Prof. dr. sc. Željko Hederić - član (FERIT, Osijek) 
 
4.4.2. Lina Kocijela, 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 Lina 
Kocijela, mag. ing. mech. pod naslovom 

Prilog istraživanju utjecaja procesnih i geometrijskih parametara na temperaturnu stratifikaciju i 
učinkovitost akumulacijskoga spremnika osjetne topline velikoga volumena. 

Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić - član  
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica - član (FESB, Split) 
 
4.5. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da su poticaje za 
znanstvenu izvrsnost ostvarili doc. dr. sc. Boris Delač i asistent Sandi Baressi Šegota. Također je obavijestila 
da je izv. prof. dr. sc. Jonatanu Lergi dodijeljena Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 
najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu za područje tehničkih 
znanosti. U nastavku, prodekanica je obavijestila članove Vijeća da je doc. dr. sc. Sandi Ljubić dobio 
Erasmus + projekt Blended Learning Implementation for reSilient, acceSsible and efficient higher education 
(BLISS). Svim laureatima prodekanica je uputila čestitke. 
 
 
Ad 5.) Prijedlog imenovanja voditelja laboratorija do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-
2021./22. na: 
 
5.1. Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku i strane jezike 
o imenovanju voditeljice Laboratorija za fiziku, umjesto doc. dr. sc. Tomislava Žica koji nije više djelatnik 
Fakulteta.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U     
Temeljem prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku i strane jezike imenuje se dr. sc. Angelu Bašić-Šiško za 
voditeljicu Laboratorija za fiziku, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., umjesto 
dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc. Tomislava Žica kojemu je prestao radni odnos na Fakultetu.  
 
5.2. Zavodu za materijale.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Zavoda za materijale o imenovanju voditelja 
Laboratorija za ispitivanje materijala. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga Zavoda za materijale imenuje se doc. dr. sc. Mateja Fonovića za voditelja 
Laboratorija za ispitivanje materijala, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., 
umjesto dosadašnje voditeljice izv. prof. dr. sc. Sunčane Smokvina Hanza.  
 
 
Ad 6.) Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Teu 
Marohnić u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.   
 

Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljena molba doc. dr. sc. Tee Marohnić za odobrenje 
plaćenog dopusta u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu te suglasnost predstojnika Zavoda izv. 
prof. dr. sc. Darija Iljkića za odobrenje istog. Dekan je pojasnio da je za plaćeni ili neplaćeni dopust duži od 
30 dana, temeljem čl. 40. i 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, potrebna suglasnost 
znanstvenog odnosno stručnog vijeća.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 

 
Z A K LJ U Č A K 

Temeljem osobne molbe i podrške Zavoda za konstruiranje u strojarstvu daje se suglasnost dekanu prof. 
dr. sc. Dušku Pavletiću da donese odluku o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Teu Marohnić, u  razdoblju 
od 30. travnja do 31. svibnja 2022., u svrhu znanstvenog usavršavanja na Fakulteti za strojništvo, Univerza 
v Ljubljani, Slovenija. 
 
 
Ad 7.) Imenovanje zamjenskog predsjednika i zamjenskog člana Etičkog povjerenstva.   
 
Temeljem dopisa predsjednika Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Roberta Žigulića i člana prof. dr. sc. 
Nevena Lovrina o izuzimanju u radu na predmetu po prijavi zaprimljenoj dana 23. ožujka 2022., temeljem 
članka 4. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dekan je 
predložio imenovanje zamjenskog predsjednika i zamjenskog člana Etičkog povjerenstva. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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ODLUKU 
 1.) Predsjednika Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Roberta Žigulića privremeno se izuzima iz rada 
u Etičkom povjerenstvu, u predmetu pokrenutom po prijavi zaprimljenoj dana 23. ožujka 2022. (KLASA: 
004-02/22-01/01; URBROJ: 2170-57-01-22-7), na vlastiti zahtjev, a iz razloga što je povezan s osobom 
koja je podnositelj zahtjeva putem mentorstva na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju. 
 
           2.) Prof. dr. sc. Sinišu Družetu imenuje se zamjenskim predsjednikom Etičkog povjerenstva, do 
dovršetka rada na predmetu, pokrenutom po prijavi zaprimljenoj dana 23. ožujka 2022. (KLASA: 004-
02/22-01/01; URBROJ: 2170-57-01-22-7). 

 
           3.) Člana Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Nevena Lovrina privremeno se izuzima iz rada u Etičkom 
povjerenstvu, u predmetu pokrenutom po prijavi zaprimljenoj dana 23. ožujka 2022. (KLASA: 004-02/22-
01/01; URBROJ: 2170-57-01-22-7), na  vlastiti zahtjev, a iz razloga što je član iste ustrojbene jedinice kao 
i osoba u odnosu na čije postupanje je podnesen zahtjev Etičkom povjerenstvu za davanjem mišljenja. 
 
 4.) Prof. dr. sc. Zorana Jurkovića imenuje se zamjenskim članom u Etičkom povjerenstvu, do 
dovršetka rada na predmetu, pokrenutom po prijavi zaprimljenoj dana 23. ožujka 2022. (KLASA: 004-
02/22-01/01; URBROJ: 2170-57-01-22-7). 
 
 
Ad 8.) Razno. (bez glasovanja)  
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća da je 26. travnja 2022. održana sjednica 
Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je potvrđen izbor dr. sc. Vere Gradišnik u znanstveno-nastavno zvanje 
redovita profesorica, usvojene su izmjene i dopune Plana zapošljavanja u 2022. te Izvješće o provedbi 
Strategije Sveučilišta u Rijeci koje objedinjava i Izvješće o provedbi Strategije našega fakulteta.     
 
U nastavku, Dekan je prenio obavijest povjerenika za sport prof. dr. sc. Nina Stojkovića o postignutim 
uspjesima naših studenata sportaša na prvenstvu Sveučilišta u Rijeci: muška ekipa u cageballu (nogomet 
u kavezu) osvojila je 1. mjesto, muška odbojkaška ekipa osvojila je 2. mjesto, a ženska odbojkaška ekpa 4. 
mjesto.       
 
Također, Dekan je obavijestio da je u organizaciji Fakulteta za računarstvo i informatiku u Ljubljani, 23. i 
24. travnja 2022. godine, uz online sudjelovanje svih timova, održano Srednjoeuropsko studentsko ICPC 
natjecanje (CERC) na kojem je sudjelovao 61 tim s 19 sveučilišta iz 7 zemalja. Tim našega fakulteta, koji 
je predstavljao i Sveučilište u Rijeci, u sastavu Lucija Žužić, Marina Banov i Jakov Tomasić, osvojio je 38. 
mjesto. 
 
Dekan je obavijestio da je rok za podnošenje izvještaja za UNIRI PROJEKTE produljen do 16. svibnja 2022. 
Također je obavijestio da je od 1. travnja 2022. zaposlen novi voditelj Tehničke službe Vedran Karlović. 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju te zaključio sjednicu u 12:30 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.                                                                                
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 


