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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
 
KLASA: 030-09/19-01/1 
URBROJ: 2170-57-01-19-13 
Rijeka, 25. siječnja 2019. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2018./19., održane 
25. siječnja 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:                  
 

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnica dekanice prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   

   Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
7. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
10. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
14. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
15. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
16. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
17. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
19. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
21. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
22. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
23. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
24. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
25. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
26. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
28. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
30. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić 
31. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
32. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
33. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
34. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
35. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
36. Doc. dr. sc. Damir Arbula 
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37. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
38. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
39. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
40. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
41. Doc. dr. sc. Boris Delač 
42. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
43. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
44. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
45. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
46. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
47. Doc. dr. sc. Damir Kolić 
48. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
49. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
50. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
51. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
52. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
53. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
54. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
55. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
56. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
57. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
58. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
59. Doc. dr. sc. Anton Turk 
60. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
61. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
62. Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. 
63. Poslijedoktorand dr. sc. Ivan Volarić 
64. Damjan Banić, mag. ing. 
65. Luka Batistić, mag. ing. 
66. Maja Marković, mag. ing. 
67. Vedran Medica Viola, mag. ing. 
68. Diego Sušanj, mag.ing.  
69. Nikola Turk, mag. ing. 
70. Petra Gugleta 
71. Daniel Ivaničić 
72. Ivan Jokić 
73. Vito Medved 
74. Denis Mijolović 
75. Toni Polonijo 
76. Erik Smoljan 
77. Luka Vukonić 

              
NISU PRISUTNI:                 

1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
2. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
3. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
4. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
5. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
6. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
7. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
8. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
9. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
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10. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
11. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
12. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković 
13. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
14. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
15. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
16. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
17. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
18. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
19. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
20. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
21. Doc. dr. sc. Marko Valčić 
22. Doc. dr. sc. Samir Žic 
23. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
24. Lenka Štajduhar, oec. 
25. Sven Celin 
26. Silvano Drpić 
27. Maša Stanković 

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

 
 
Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća 
(dalje: Vijeća). 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 20. prosinca 2018.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2018.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 18. siječnja 2019.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. Igor Lulić, mag. matematike, izbor u nastavno zvanje predavač.* 
           3.1.2. Sandra Kvaternik, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Promjena nositelja predmeta.  
    3.3. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 18. siječnja 2019.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Sašu Sladića.  
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Alena Pavlinića, mag.  
            ing. el.* 
    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing. stroj.* 
    4.4. Razno.  

5. Usklađenje Poslovnika Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s Dodatkom  
    Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci.* 

6. Prijedlog kandidata za prijavu na Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za  
    znanost za 2018. godinu.* 

7. Prijedlog kandidata za prijavu na Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko- 
   goranske županije u 2018. godini.* 

8. Razno.     
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TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 20. prosinca 2018.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2018./19., održane 20. prosinca 2018.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2018. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec prosinac 2018. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 18. siječnja 2019. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice u 
ak. god. 2018./19., održane 18. siječnja 2019. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Na share-point su postavljena Izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. Igor Lulić, mag. matematike, izbor u nastavno zvanje predavač. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Dražić, doc. dr. sc. 
Loredana Simčić i Sanja Vranić, pred. (Učiteljski fakultet, Rijeka) te se izabire Igora Lulića, mag. 
matematike u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u radnom odnosu na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika.  
 
3.1.2. Sandra Kvaternik, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent. 
 
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. Domagoj Lanc, prof. dr. 
sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Marko Čanađija te se izabire Sandru Kvaternik, mag. ing. strojarstva u 
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Domagoja Lanca. 
 
3.2. Promjena nositelja predmeta.  
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja 
predmeta. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija 
brodogradnje i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako da umjesto dosadašnjih 
nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i doc. dr. sc. Loredane Simčić, nositeljica bude doc. dr. sc. 
Loredana Simčić.   

 
O D L U K U  2 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija 
računarstva, tako da umjesto dosadašnje nositeljice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, nositelji budu prof. 
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic i doc. dr. sc. Ivan Dražić. 

 
O D L U K U  3 

Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja 
predmeta Inženjerska statistika (45+15, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija 
brodogradnje i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako da umjesto dosadašnjih 
nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i doc. dr. sc. Loredane Simčić, nositelji budu doc. dr. sc. Loredana 
Simčić i doc. dr. sc. Ivan Dražić. 
 
3.3. Razno. 
                                                 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 18. siječnja 
2019. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 4. sjednice u ak. god. 2018./19., održane 18. siječnja 2019. Prodekan za znanstvenu 
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Sašu Sladića.  
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora 
pristupnika u znanstveno zvanje. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za elektroenergetiku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Saše Sladića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Dario Matika – predsjednik (Politehnika, Pula) 
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić - član 
3. Izv. prof.  dr. sc. Damir Sumina – 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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4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika Alena Pavlinića, mag.  
ing. el. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske 
disertacije pristupnika Alena Pavlinića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Dubravko Franković (predsjednik), prof. dr. sc. Ivica Pavić (član, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Vitomir Komen (član, mentor, HEP-ODS, DP 
Elektroprimorje, Rijeka) utvrđuje se da pristupnik Alen Pavlinić, mag. ing. el., ispunjava Zakonom 
propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Proračun dinamičkog dopuštenog termičkog opterećenja nadzemnih vodova. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vitomira Komena, a za komentora izv. prof. dr. sc. Dubravka 
Frankovića. 
 
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing. stroj. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za 
pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing. stroj. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se doc. dr. sc. Daria Iljkića za mentora doktorske 
disertacije pristupnika Nevena Tomašića, dipl. ing. stroj., umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. 
Bože Smoljana. 
 
4.4. Razno.  
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija obavijestio je da su zahtjev za poticanje   
znanstvene izvrsnosti podnijeli prof. dr. sc. Zoran Jurković i doc. dr. sc. Ivan Dražić. Također je 
obavijestio da je Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija raspisala Poziv za 
namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kroz projekte dolazne 
mobilnosti istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. 
 
 
Ad 5.) Usklađenje Poslovnika Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s 
Dodatkom Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Temeljem dopisa predsjednice Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Jasminke Ledić, potrebno je 
uskladiti opće akte kojima se uređuju etički postupci na sastavnici s Dodatkom Etičkom kodeksu 
Sveučilišta u Rijeci. Sukladno navedenome, glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur., obavijestio je članove 
Vijeća o prestanku važenja dosadašnjeg Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i donošenju 
novog, te obvezi usklađenja odnosno donošenja novog Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva 
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci čije se usvajanje i predlaže. Navedeni Poslovnik dostavljen je 
članovima Vijeća putem share-pointa.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Usvaja se usklađenje Poslovnika Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s 
Dodatkom Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci sukladno dokumentu u prilogu. 
Poslovnik je dan u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 
 
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dan je u prilogu Zapisnika 
i njegov je sastavni dio (Prilog 1). 
 
 
Ad 6.) Prijedlog kandidata za prijavu na Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada 
za znanost za 2018. godinu. 
 
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisao je Natječaj 
za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2018. godinu. Fakultetskom vijeću 
je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku za kandidiranje professora 
emeritusa Josipa Brnića za dodjelu nagrade u kategoriji Nagrada za životno djelo za znanstveno 
područje tehničke znanosti. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić ukratko je iznijela navedeni 
prijedlog. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2018., 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 

professora emeritusa Josipa Brnića 
kandidatom za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2018. u kategoriji 1. Nagrada za životno djelo 
za znanstveno područje tehničke znanosti. 

 
 
Ad 7.) Prijedlog kandidata za prijavu na Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada 
Primorsko-goranske županije u 2018. godini. 
 
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske 
županije raspisao je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske 
županije u 2018. godini. Fakultetskom vijeću je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog Zavoda za 
industrijsko inženjerstvo i management za kandidiranje professora emeritusa Elsa Kuljanića za dodjelu 
nagrade u kategoriji Nagrada za životno djelo. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić ukratko je iznijela 
navedeni prijedlog. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 
2018. godini., kojega je raspisao Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-
goranske županije, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo 
predložiti 

professora emeritusa Elsa Kuljanića 
kandidatom za dodjelu Nagrade Primorsko-goranske županije za 2018. u kategoriji Nagrada za 
životno djelo. 
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Ad 8.) Razno.     
 
Obzirom na činjenicu da su naši studenti vrlo uspješni sportaši s osvojenim brojnim odličjima, Dekanica 
je obavijestila članove Vijeća da je htjela strukturirarti tu aktivnost te je prof. dr. sc. Nina Stojkovića 
imenovala povjerenikom za studentski sport, a studenta Mateja Berišu studentskim predstavnikom za 
studentski sport.  
 
Dekanica je obavijestila da će 31. siječnja 2019. biti održana 2. sjednica Gospodarskoga savjeta, a na 
dnevnom redu će biti predstavljanje budućih IRI projekata, na koje se mogu prijaviti tvrtke. Na sjednici 
će biti prisutne i predstavnice tvrtke Aviano Consulting d.o.o. iz Zagreba koja se bavi pisanjem 
projektnih prijava. 
 
U nastavku, Dekanica je obavijestila da je u tijeku priprema projekta za unaprjeđenje stručne prakse te 
se zahvalila voditeljima stručne prakse koji su se uključili u navedenu aktivnost. 
 
Također je obavijestila da će na sljedećoj tematskoj sjednici Senata, koja će biti održana 29. siječnja 
2019., biti prezentirana privremena rang-lista znanstvenih i umjetničkih projekata predviđenih za 
financiranje temeljem Natječaja UNIRI PROJEKTI. 
 
Predstojnik Zavoda za računarstvo doc. dr. sc. Jonatan Lerga obavijestio je da doc. dr. sc. Dražen Brščić 
odlazi s Fakulteta na novo radno mjesto u Japanu te mu se zahvalio na dosadašnjem doprinosu u radu 
Zavoda. Članovi Vijeća čestitali su mu i pozdravili ga pljeskom.  
 
 
Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:20 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.   
    
                                                                              
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
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POSLOVNIK ETIČKOG POVJERENSTVA  

TEHNIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

 

 












