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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 900-01/22-01/09 
URBROJ: 2170-57-01-22-54 
Rijeka, 30. rujna 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 12. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./22., održane 
30. rujna 2022. u 12 sati u predavaonici P1.  
 
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. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
14. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
15. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
16. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
17. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
18. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
19. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
20. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
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. Albert Zamarin 
27. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
28. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
29. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
30. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
31. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
32. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
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33. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
34. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
35. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
36. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
37. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
38. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
39. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
40. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
41. Doc. dr. sc. Boris Delač 
42. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
43. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
44. Doc. dr. sc. David Ištoković 
45. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
46. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
47. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
48. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
49. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
50. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
51. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
52. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
53. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
54. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
55. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
56. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
57. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
58. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
59. Doc. dr. sc. Samir Žic 
60. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 
61. Asist. dr. sc. Angela Bašić-Šiško  
62. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
63. Alen Jakoplić, mag. ing. 
64. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
65. Arian Skoki, mag. ing.  
66. Daniel Štifanić, mag. ing. 

 
   NISU PRISUTNI:   
 

1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
2. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
3. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
4. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
5. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
6. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
7. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
8. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
9. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
10. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
11. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
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12. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
13. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
14. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
15. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
16. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
17. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
18. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
19. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
20. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
21. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
22. Davor Bolf, mag. ing. 
23. Ivan Buterin  
24. Marina Banov  
25. Roberto Koren  
26. Danijel Marjanović  
27. Denis Mijolović  
28. Lana Miličević  
29. Tina Mlinarić 
30. Romario Novak     
31. Eugen Šegota 
32. Luka Zvonarek                

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća). 
 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 21. srpnja 2022.*      
                                                                          
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 23. rujna 2022.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Tomislav Senčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti           
                       profesor.*  
            3.1.2. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti    
                       profesor.* 
            3.1.3. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                      profesor.*   
            3.1.4. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.*   
            3.1.5. dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.*  
            3.1.6. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.*    
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            3.1.7. dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                      profesor.*  
            3.1.8. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                       izvanredni profesor.* 
            3.1.9. dr. sc. Samir Žic, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.* 
            3.1.10. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                         izvanredni profesor.*   
            3.1.11. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                         profesor.*    
            3.1.12. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                         profesor.*   
            3.1.13. dr. sc. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.*          
            3.1.14. dr. sc. Nikola Anđelić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.15. dr. sc. Fran Torbarina, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.16. dr. sc. Ivana Lučin, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.17. dr. sc. Josip Batista, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.18. Tadija Šimić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.19. Antonio Gizdulić, mag. ing. računarstva, Dijana Liverić, mag pedagogije i mag. edu.  
                         informatike, Emil Rubinić, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje  
                         asistent.* 
            3.1.20. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Reizbori na radna mjesta: 
            3.2.1. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstvno-nastavno radno mjesto  
                       docent.* 
            3.2.2. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, reizbor na nastavno radno  
                       mjesto viši predavač.*  
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2022./23.* 
    3.5. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./23.* 
    3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2021./22.* (bez glasovanja) 
    3.7. Razno. (bez glasovanja) 
     
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Renata Filjara. 
            4.1.2. dr. sc. Mateju Šnajdar. 
            4.1.3. dr. sc. Ivana Lorencina.         
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Gorana Gregova.* 
            4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa.* 
            4.2.3. dr. sc. Martinu Holenko Dlab.*             
    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnice Snježane Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing.  
            el.*     
    4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
           4.5.1. Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva* 
           4.5.2. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.* 
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           4.5.3. Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje* 
           4.5.4. Franka Hržića, mag. ing. comp.* 
    4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod  
            mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić* 
    4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Izvješće Povjerenstva za reizbor Tatjane Škorjanc, dipl. ing. brodogradnje u stručno zvanje i na radno 

mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.* 
 
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25.* 
 
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.- 
    2024./25. 
 
9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god.  
    2022./23.-2024./25. 
 
10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike, Stegovnog povjerenstva za  
      studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje  
      ak. god. 22./23.-2024./25. 
 
12. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja za mandatno razdoblje ak.  
      god. 2022./23.-2024./25. 
 
13. Razno. (bez glasovanja) 
 

 
TIJEK  SJEDNICE: 

 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 21. srpnja 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
21. srpnja 2022., u ak. god. 2021./22. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 23. rujna 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice u ak. 
god. 2021./22., održane 23. rujna 2022. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje 
i na radno mjesto. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je obavijestila Vijeće o ispunjavanju uvjeta 
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u Rijeci, 
kao i o institucijskom doprinosu, za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 
 
3.1.1. dr. sc. Tomislav Senčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti                       
profesor.  
 
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. Tomislav Mrakovčić, prof. dr. 
sc. Branimir Pavković i prof. dr. sc. Gojmir Radica (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), te se izabire dr. sc. Tomislava Senčića, 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, znanstveno polje Strojarstvo. 

Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.2. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti                        
profesor. 
             
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. Ivan Štajduhar, prof. dr. sc. 
Sanda Martinčić-Ipšić (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Rijeka) i prof. dr. sc. Kristijan Lenac, te 
se izabire dr. sc. Mladena Tomića, 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 Računarstvo. 

Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.3. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti                       
profesor.   
            
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. Siniša Družeta, prof. dr. sc. 
Lado Kranjčević i prof. dr. sc. Ivica Kožar (Građevinski fakultet, Rijeka), te se izabire dr. sc. Jerka Škifića, 
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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, 
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 

Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
3.1.4. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                        
profesor.   
             
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. Anica Trp, prof. dr. sc. Kristian 
Lenić i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire dr. sc. Paola 
Blecicha, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.5. dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                        
profesor.  
  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. Marina Franulović, prof. dr. 
sc. Neven Lovrin i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se 
izabire dr. sc. Kristinu Marković, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.6. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                        
profesor.    
           
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. Tomislav Mrakovčić, prof. dr. 
sc. Branimir Pavković i prof. dr. sc. Gojmir Radica (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Split), te se izabire dr. sc. Vedrana Mrzljaka, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.7. dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                       
profesor.  
             
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. Neven Lovrin, prof. dr. sc. 
Marina Franulović i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se 
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izabire dr. sc. Željka Vrcana, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.8. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje                        
izvanredni profesor. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban 
(Pomorski fakultet, Rijeka), prof. dr. sc. Igor Pažanin (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb) i izv. 
prof. dr. sc. Boris Muha (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), te se izabire dr. sc. Ivana Dražića, 
prof. matematike i informatike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne 
znanosti, znanstveno polje Matematika. 
 
3.1.9. dr. sc. Samir Žic, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                        
profesor. 
   
 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. Sanjin Braut, izv. prof. dr. sc. 
Marino Brčić i prof. emerit. dr. sc. Ivica Veža (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), te 
se izabire dr. sc. Samira Žica, dipl. ing. strojarstva 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 Temeljne tehničke znanosti. 
        
3.1.10. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje                          
izvanredni profesor.   
             
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. Goran Cukor, prof. dr. sc. 
Duško Pavletić i prof. emerit. dr. sc. Ivica Veža (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), 
te se izabire dr. sc. Sandra Dobovičeka, dipl. ing. strojarstva 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 Strojarstvo. 
 
3.1.11. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                          
profesor.   
             
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, prof. dr. sc. 
Kristijan Lenac i prof. dr. sc. Vlado Glavinić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), te se izabire dr. 
sc. Sandija Ljubića, dipl. ing. računarstva 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 Računarstvo. 
 
3.1.12. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni                          
profesor.   
             
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. Roberto Žigulić, prof. dr. sc. 
Sanjin Braut i prof. dr. sc. Željan Lozina (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), te se 
izabire dr. sc. Antu Skoblara, dipl. ing. strojarstva 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 Temeljne tehničke znanosti. 
 
3.1.13. dr. sc. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, 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. Neven Bulić, prof. dr. sc. 
Dubravko Franković i doc. dr. sc. Rene Prenc, te se izabire dr. sc. Dominika Cikača, mag. ing. 
elektrotehnike 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 
Elektrotehnika. 
          
3.1.14. dr. sc. Nikola Anđelić, mag. ing. strojarstva, 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. Zlatan Car, doc. dr. sc. Viktor 
Dragičević i doc. dr. sc. Vedran Mrzljak, te se izabire dr. sc. Nikolu Anđelića, 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. 
 
3.1.15. dr. sc. Fran Torbarina, mag. ing. strojarstva, 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. Kristian Lenić, prof. dr. sc. 
Anica Trp i doc. dr. sc. Paolo Blecich, te se izabire dr. sc. Frana Torbarinu, mag. ing. strojarstva u 



 

 

 10 

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. 
 
3.1.16. dr. sc. Ivana Lučin, mag. ing. strojarstva, 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. Zoran Čarija, prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević i prof. dr. sc. Siniša Družeta, te se izabire dr. sc. Ivanu Lučin, 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 Temeljne tehničke znanosti. 
 
3.1.17. dr. sc. Josip Batista, mag. ing. strojarstva, 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. Anica Trp, prof. dr. sc. Kristian 
Lenić i doc. dr. sc. Paolo Blecich, te se izabire dr. sc. Josipa Batistu, 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. 
 
3.1.18. Tadija Šimić, 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. Mladen Perinić, prof. dr. sc. 
Zoran Jurković i doc. dr. sc. David Ištoković, te se izabire Tadiju Šimića, mag. ing. strojarstva u suradničko 
zvanje asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zorana Jurkovića. 
 
3.1.19. Antonio Gizdulić, mag. ing. računarstva, Dijana Liverić, mag pedagogije i mag. edu.                          
informatike, Emil Rubinić, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno 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: doc. dr. sc. Goran Mauša, izv. prof. dr. sc. 
Mladen Tomić i doc. dr. sc. Sandi Ljubić, te se izabire Emila Rubinića, mag. ing. računarstva u naslovno 
suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
 
3.1.20. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Rene Prenc, prof. dr. sc. 
Dubravko Franković i izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić, te se izabire Dina Mađara, mag. ing. elektrotehnike 
u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
 
3.2. Reizbori na radna mjesta: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za reizbor pristupnika u 
zvanje i na radno mjesto. 
 
3.2.1. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstvno-nastavno radno mjesto                        
docent. 
             
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković, izv. prof. 
dr. sc. Vladimir Glažar i prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider (FSB, Zagreb), vrši se reizbor dr. sc. Viktora 
Dragičevića, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent,  za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za termodiamiku i energetiku. 
 
3.2.2. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, reizbor na nastavno radno                        
mjesto viši predavač.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Dražić, Vanja Čotić 
Poturić, v. pred. i izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, Rijeka), vrši se reizbor mr. sc. 
Melite Štefan Trubić, prof. matematike i informatike na nastavno radno mjesto viši predavač, za 
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na Zavodu za matematiku, 
fiziku i strane jezike. 
 
3.3. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica je iznijela prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za koje imamo suglasnost za 
zapošljavanje. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Raspisat će se natječaj za izbor 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 Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za mehaniku 
fluida i računarsko inženjerstvo. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
3. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 

 
O D L U K U  2 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
2. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
3. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
 
3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god. 
2022./23. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god. 
2022./23. prema tablici danoj u prilogu odluke na USB stiku.  
 
Popis nositelja predmeta dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio-na USB stiku (Prilog 1). 
 
3.5. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./23. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u ak. god. 
2022./23. 
 
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 ak. 
god. 2022./2023. prema tablici danoj u prilogu odluke na USB stiku. 
 
Prijedlog povjeravanja održavanja nastave dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio-na USB stiku 
(Prilog 2). 
 
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2021./22.* (bez glasovanja) 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom 
semestru ak. god. 2021./22. 
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3.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da su objavljeni rasporedi nastave, plan 
kolokvija i izvedbeni nastavni planovi za novu ak. god. koja započinje 3. listopada. Također je obavijestila 
da je popunjenost kvota pri upisima na preddiplomske studije oko 80%, te da na diplomskim studijima 
kvote također nisu popunjene. 
 
Na kraju, prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp zahvalila se svim nastavnicima na suradnji tijekom proteklih 
godina. 
 

     
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 11. sjednice u ak. god. 2021./22., održane 23. rujna 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 za 
pristupnike dr. sc. Renata Filjara, dr. sc. Mateju Šnajdar i dr. sc. Ivana Lorencina.  
 
4.1.1. dr. sc. Renata Filjara. 
 
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. Renata Filjara u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Kos – član (FER, Zagreb)  
3. Prof. dr. sc. Gordan Ježić - 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. 
 
4.1.2. dr. sc. Mateju Šnajdar. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga Odsjeka za politehniku Sveučilišta u Rijeci, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Mateje Šnajdar u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Ante Skoblar - predsjednik 
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2. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc - član  
3. Prof. dr. sc. Goran Vukelić - član (Pomorski fakultet, 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. 
 
4.1.3. 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 Strojarstvo.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zlatan Car - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević - član  
3. Prof. dr. sc. Pero Raos - član (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu)  
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. Gorana Gregova. 
 
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 prof. dr. sc. Željko Domazet (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog 
da se dr. sc. Gorana Gregova izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. dr. sc. 
Kristian Lenić (član) i prof. dr. sc. Vladimir Soldo (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u 
Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Igora Wolfa 
izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Strojarstvo. 
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4.2.3. dr. sc. Martinu Holenko Dlab.             
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (predsjednik), izv. prof. dr. 
sc. Jonatan Lerga (član) i prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (članica, Fakultet informatike i digitalnih 
tehnologija, Sveučilište u Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da 
se dr. sc. Martinu Holenko Dlab izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
 
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnice Snježane Šimunić, dipl. ing. kem. tehn. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za 
pristupnicu Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te suglasnosti voditelja studija prof. 
dr. sc. Domagoja Lanca, dosadašnje mentorice prof. dr. sc. Aleksandre Anić Vučinić te same studentice, 
imenuje se prof. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) mentoricom 
pri izradi doktorske disertacije mr. sc. Snježane Šimunić, bez komentora. Prethodno je komentor pri izradi 
doktorske disertacije bio prof. dr. sc. Goran Kniewald koji je preminuo. 
 
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing.            
el.    
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije pristupnika 
Denisa Selimovića, 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 
Denisa Selimovića, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Procjena parametara valnog spektra mora iz odziva njihanja broda korištenjem dubokog učenja. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, a komentorica prof. 
dr. sc. Jasna Prpić-Oršić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - predsjednik  
2. Izv. prof. dr. sc. Srđan Žuškin – član (Pomorski fakultet u Rijeci)  
3. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig – članica (Tehnički fakultet, Sveučilište u Puli) 
 
4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljene doktorske disertacije pristupnika Damira Mađerića, 
dipl. ing. strojarstva, Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch., Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje 
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i Franka Hržića, mag. ing. comp. 
 
4.5.1. Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Damira 
Mađerića, dipl. ing. strojarstva pod naslovom 
Razvoj računalnoga modela rashladnoga uređaja s integriranom latentnom toplinskom akumulacijom 
ograničenoga volumena. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Branimir Pavković, a komentor prof. dr. sc. Zoran Čarija.  
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristian Lenić - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Boris Delač - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek - član (FSB, Zagreb) 
 
4.5.2. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Mateja 
Gljušćića, mag. ing. nav. arch. pod naslovom 

Multiscale modelling of additively manufactured composite material behaviour. 
Mentorica doktorske disertacije je prof. dr. sc. Marina Franulović, a komentor prof. dr. sc. Domagoj Lanc. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Kristina Marković - predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - član  
3. Doc. dr. sc. Andrej Žerovnik - član (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 
 
4.5.3. Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje pod naslovom 

Optimizacija postupka zavarivanja čelika povišene čvrstoće za rad pri niskim temperaturama. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Duško Pavletić, a komentor prof. dr. sc. Goran Turkalj. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc - član  
3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić - član (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) 
 
4.5.4. Franka Hržića, mag. ing. comp. 
 
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 Franka 
Hržića, mag. ing. comp. pod naslovom 

Machine learning models for detection of targeted features in pediatric medical X-ray images. 
 

Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, a komentor doc. dr. sc. Sebastian Tschauner, 
dr. med. univ. (Medical University Graz). 
Doktorska disertacija je temeljena na objavljenim znanstvenimm radovima (skandinavski model). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac - predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - član  
3. Univ.- prof. dr. h. c. Erich Sorantin, dr. med. univ. (član, Medical University Graz) 
 
4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod             
mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na 
znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić (predsjednica), prof. 
dr. sc. Roko Dejhalla (član) i izv. prof. dr. sc. Antun Turk (član) te se izabire Marijanu Balas, mag. ing. naut. 
za doktorandicu pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić, u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistentica uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Brodogradnja, za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a, pod nazivom Sustav potpore 
odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova, voditeljica kojeg je prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić . 
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na 
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.  
Odluka stupa na snagu kada Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.  
 
4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica je obavijestila članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu izvrsnost ostvarili doc. dr. sc. Ante 
Skoblar te asistenti dr. sc. Luka Grbčić, Franko Hržić i Sandra Kvaternik Simonetti. Također je obavijestila 
da je dr. sc. Luki Grbčiću dodijeljena nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u Hrvatskoj u protekloj 
godini u području vodnog gospodarstva i novih tehnologija koju dodijeljuju Hrvatske vode. U nastavku, 
prodekanica je obavijestila da je uspješno održana doktorska konferencija My First Conference na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
 
Na kraju, prodekanica prof. dr. sc. marina Franulović zahvalila se svima na suradnji. 
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Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za reizbor Tatjane Škorjanc, dipl. ing. brodogradnje u stručno zvanje i na  
radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom 
centru. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor pristupnice Tatjane 
Škorjanc, dipl. ing. brodogradnje u stručno zvanje i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos (Fakultet 
informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci), doc. dr. sc. Goran Mauša i Domagoj Crljenko, dipl. 
ing., vrši se reizbor Tatjane Škorjanc, dipl. ing. brodogradnje u stručno zvanje i na radno mjesto viši 
stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za rad u Računalnom centru. 
 
 
Ad 6.) Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-     
2024./25. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni prijedlozi zavoda za imenovanje voditelja ustrojbenih  
jedinica zavoda (katedri i laboratorija). 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Imenuju se voditelji katedri za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 
Zavod za automatiku i elektroniku   

1. Katedra za elektroniku, robotiku i automatiku – prof. dr. sc. Zlatan Car 
2. Katedra za mjerne sustave – prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
3. Katedra za signale i sustave – prof. dr. sc. Viktor Sučić 

Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije   
1. Katedra za dinamiku plovnih objekata – prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
2. Katedra za konstrukciju plovnih objekata – prof. dr. sc. Albert Zamarin 
3. Katedra za otpor i propulziju broda – prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
4. Katedra za projektiranje plovnih objekata – izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
5. Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje – prof. dr. sc. Tin Matulja 

Zavod za elektroenergetiku  
1. Katedra za opću elektrotehniku – izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
2. Katedra za električna postrojenja i elektroenergetske sustave – prof. dr. sc. Dubravko Franković 
3. Katedra za električne strojeve i pogone – doc. dr. sc. Rene Prenc 

Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment  
1. Katedra za organizaciju i operacijski menadžment – doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
2. Katedra za proizvodne tehnologije – prof. dr. sc. Goran Cukor 
3. Katedra za mjerenja i kvalitetu – prof. dr. sc. Duško Pavletić 
4. Katedra za projektiranje procesa – prof. dr. sc. Mladen Perinić 
5. Katedra za proizvodnu opremu i robotiku – prof. dr. sc. Zoran Jurković 

Zavod za konstruiranje u strojarstvu    
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1. Katedra za inženjersku grafiku – doc. dr. sc. Kristina Marković 
2. Katedra za konstruiranje i precizno inženjerstvo – doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
3. Katedra za konstrukcijske elemente – prof. dr. sc. Marina Franulović 
4. Katedra za prijenosnike snage i transportna sredstva – prof. dr. sc. Neven Lovrin 

Zavod za matematiku, fiziku i strane jezike    
1. Katedra za primijenjenu matematiku i fiziku – doc. dr. sc. Ivan Dražić 
2. Katedra za strane jezike – mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 

Zavod za materijale   
1. Katedra za inženjerstvo materijala – izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
2. Katedra za strukturu i svojstva materijala - izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 

Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo 
1. Katedra za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – prof. dr. sc. Zoran Čarija 
2. Katedra za računarsko inženjerstvo – izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 

Zavod za računarstvo   
1. Katedra za komunikacijske sustave – prof. dr. sc. Miroslav Joler 
2. Katedra za programsku podršku – doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
3. Katedra za inteligentne računalne sustave – prof. dr. sc. Ivo Ipšić 

Zavod za tehničku mehaniku  
1. Katedra za čvrstoću konstrukcija – prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
2. Katedra za dinamiku strojeva – doc. dr. sc. Ante Skoblar 
3. Katedra za mehaniku tijela – prof. dr. sc. Marko Čanađija 

Zavod za termodinamiku i energetiku    
1. Katedra za termodinamiku i termotehniku – prof. dr. sc. Kristian Lenić 
2. Katedra za tehniku hlađenja – prof. dr. sc. Branimir Pavković 
3. Katedra za brodsko strojarstvo – prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
4. Katedra za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša – izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 

 
O D L U K U  2 

Imenuju se voditelji laboratorija za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 
Zavod za automatiku i elektroniku   

1. Laboratorij za automatiku i robotiku – prof. dr. sc. Neven Bulić 
2. Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju – prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
3. Laboratorij za elektroniku – prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
4. Laboratorij za asistivnu tehnologiju – prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
5. Laboratorij za statističku analizu i obradu signala – doc. dr. sc. Ivan Volarić 

Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije   
1. Laboratorij za brodsku hidromehaniku – doc. dr. sc. Dunja Legović 
2. Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije – prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
3. Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji – asist. Davor Bolf 
4. Laboratorij za gradnju i opremanje plovnih objekata – prof. dr. sc. Tin Matulja 

Zavod za elektroenergetiku  
1. Laboratorij za električne strojeve i pogone – doc. dr. sc. Rene Prenc 
2. Laboratorij za opću elektrotehniku – mr. sc. Branka Dobraš, v. pred. 
3. Laboratorij za električna postrojenja i sekundarne sustave – mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. 

pred. 
4. Laboratorij za primjenu energetske elektronike – prof. dr. sc. Saša Sladić 
5. Laboratorij za napredne elektroenergetske mreže – prof. dr. sc. Dubravko Franković 

Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment  

http://www.riteh.uniri.hr/osoba/branka-dobras
http://www.riteh.uniri.hr/osoba/marijana-zivic-durovic
http://www.riteh.uniri.hr/osoba/marijana-zivic-durovic
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1. CIM laboratorij – doc. dr. sc. Samir Žic 
2. Laboratorij za obradu odvajanjem čestica – prof. dr. sc. Goran Cukor 
3. Laboratorij za plastičnu obradu i obradne strojeve – doc. dr. sc. Graciela Šterpin-Valić 
4. Laboratorij za tehnička mjerenja – asist. Maja Vlatković 
5. Laboratorij za zavarivanje i osiguranje kvalitete - prof. dr. sc. Duško Pavletić 
6. Laboratorij za inteligentne strojeve i obradne sustave – doc. dr. sc. David Ištoković 

Zavod za konstruiranje u strojarstvu   
1. Laboratorij za modeliranje konstrukcija iz naprednih materijala – doc. dr. sc. Kristina Marković 
2. Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku – izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
3. Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije – prof. dr. sc. Neven Lovrin 
4. Laboratorij za precizno inženjerstvo – prof. dr. sc. Saša Zelenika 
5. Laboratorij za povratno inženjerstvo – doc. dr. sc. Tea Marohnić 
6. Laboratorij za konstruiranje i analizu proizvoda – prof. dr. sc. Robert Basan 
7. Laboratorij za akustiku i ispitivanje rada strojeva – doc. dr. sc. Željko Vrcan 

Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju   
1. Laboratorij za fiziku – dr. sc. Angela Bašić-Šiško 
2. Fonolaboratorij – mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. 

Zavod za materijale 
1. Laboratorij za ispitivanje materijala - doc. dr. sc. Matej Fonović 
2. Laboratorij za toplinsku obradu i inženjerstvo površina - izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
3. Laboratorij za zaštitu materijala - izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 

Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo 
1. Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
2. Laboratorij za računarsko inženjerstvo – prof. dr. sc. Lado Kranjčević 

Zavod za računarstvo    
1. Laboratorij za visokofrekvencijske aplikacije – izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
2. Laboratorij za umjetnu inteligenciju – prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
3. Laboratorij za obradu informacija – izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
4. Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave – prof. dr. sc. Kristijan Lenac 

Zavod za tehničku mehaniku   
1. Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija – prof. dr. sc. Goran Turkalj 
2. Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija – asist. Damjan Banić 
3. Laboratorij za numeričku analizu konstrukcija – doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
4. Laboratorij za cjelovitost konstrukcija – izv. prof. dr. sc. Marino Brčić 
5. Laboratorij za vibracije i buku – doc. dr. sc. Ante Skoblar 
6. Laboratorij za dinamiku strojeva – izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac-Rončević 

Zavod za termodinamiku i energetiku     
1. Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
2. Laboratorij za tehniku hlađenja – doc. dr. sc. Boris Delač 
3. Laboratorij za motore – doc. dr. sc. Vedran Mrzljak 
4. Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša – doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
5. Laboratorij za toplinska mjerenja – doc. dr. sc. Paolo Blecich 
6. Laboratorij za toplinske turbostrojeve – izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić  

 
 
Budući dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević iznio je članovima Vijeća prijedloge imenovanja za točke 7.-12. 
dnevnoga reda. 
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Ad 7.) Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  
Imenuju se prodekani za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

1. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga – prodekan za nastavu 
2. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – prodekan za znanstvenu djelatnost 
3. Prof. dr. sc. Zoran Jurković – prodekan za poslovne odnose 

 
 

Ad 8.) Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-  
2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Imenuju se voditelji sveučilišnih i stručnih studija za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
kako slijedi: 
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

1. strojarstva: doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović 
3. elektrotehnike: mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. 
4. računarstva: poslijedoktorand dr. sc. Diego Sušanj 

Preddiplomski stručni studij 
1. strojarstva: izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović 
3. elektrotehnike: mr. sc. Branka Dobraš, v. pred. 

 
O D L U K U  2 

Imenuju se voditelji poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija te pripadajućih modula za 
mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

• Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, 
Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti 

Voditelj studija: prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
Voditelji modula: 

1. Modul 1 – Proizvodno strojarstvo: doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
2. Modul 2 – Termoenergetika: prof. dr. sc. Branimir Pavković 
3. Modul 3 – Računarska mehanika: prof. dr. sc. Goran Turkalj 
4. Modul 4 – Projektiranje i gradnja plovnih objekata: prof. dr. sc. Albert Zamarin 
5. Modul 5 – Konstruiranje u strojarstvu: prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Modul 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava: doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
7. Modul 7 – Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša: izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 

• Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje 
Elektrotehnika 

Voditelj studija: prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
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Voditelji modula: 
1. Modul 1 - Elektroničko-informacijski sustavi: prof. dr. sc. Viktor Sučić 
2. Modul 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije: doc. dr. sc. Rene Prenc 

• Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo 
Voditelj studija: prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
Voditelj modula: 

1. Modul 1 - Računarstvo: izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić  
 

O D L U K U  3 
Imenuju se voditelji stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

1. strojarstva: doc. dr. sc. Tea Marohnić 
2. brodogradnje: prof. dr. sc. Tin Matulja 
3. elektrotehnike: prof. dr. sc. Neven Bulić 
4. računarstva: izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 

Preddiplomski stručni studij 
1. strojarstva: doc. dr. sc. Tea Marohnić 
2. brodogradnje: prof. dr. sc. Tin Matulja 
3. elektrotehnike: prof. dr. sc. Neven Bulić 

 
 
Ad 9.) Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god.  
2022./23.-2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  
Imenuju se članovi stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-
2024./25. kako slijedi: 
Povjerenstvo za nastavu 

• izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga – predsjednik 

• prof. dr. sc. Sanjin Braut - predstojnik ZTM  

• prof. dr. sc. Goran Cukor - predstojnik ZIIM 

• prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - predstojnica ZMFSJK 

• prof. dr. sc. Siniša Družeta - predstojnik ZMFRI 

• prof. dr. sc. Marko Hadjina - predstojnik ZBIMT 

• prof. dr. sc. Nino Stojković - predstojnik ZEE 

• prof. dr. sc. Anica Trp - predstojnica ZTE 

• prof. dr. sc. Saša Vlahinić - predstojnik ZAE  

• izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić - predstojnik ZM 

• doc. dr. sc. Kristina Marković - predstojnica ZKS 

• doc. dr. sc. Goran Mauša - predstojnik ZR 

• doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski - voditelj sveučilišnih studija strojarstva 

• doc. dr. sc. Dunja Legović - voditeljica sveučilišnih i stručnog preddiplomskog studija              
                                                 brodogradnje 

• mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. - voditeljica sveučilišnih studija elektrotehnike 

• poslijedoktorand dr. sc. Diego Sušanj - voditelj sveučilišnih studija računarstva 
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• izv. prof. dr. sc. Goran Gregov - voditelj stručnog preddiplomskog studija strojarstva 

• mr. sc. Branka Dobraš, v. pred. - voditeljica stručnog preddiplomskog studija elektrotehnike  

• Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije 

• predstavnik studenata 
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost 

• prof. dr. sc. Domagoj Lanc – predsjednik 

• prof. dr. sc. Kristijan Lenac – voditelj poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 

• prof. dr. sc. Marina Franulović - voditeljica modula na PSS 

• prof. dr. sc. Branimir Pavković - voditelj modula na PSS 

• prof. dr. sc. Viktor Sučić – voditelj modula na PSS 

• prof. dr. sc. Goran Turkalj - voditelj modula na PSS 

• prof. dr. sc. Albert Zamarin - voditelj modula na PSS 

• izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić – voditelj modula na PSS 

• izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić – voditelj modula na PSS 

• doc. dr. sc. Sandro Doboviček – voditelj modula na PSS 

• doc. dr. sc. Rene Prenc – voditelj modula na PSS 

• doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić – voditeljica modula na PSS  
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju 

• prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik 

• prof. emeritus dr. sc. Josip Brnić 

• prof. emeritus dr. sc. Elso Kuljanić 

• prof. dr. sc. Zlatan Car 

• prof. dr. sc. Vera Gradišnik 

• prof. dr. sc. Neven Lovrin 

• prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 

• prof. dr. sc. Saša Zelenika  

• izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 

• doc. dr. sc. Ervin Kamenar 

• prof. dr. sc. Miran Brezočnik, University of Maribor 

• dr. sc. Marinko Nujić, Germany/Croatia 

• predstavnik studenata 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu 

• doc. dr. sc. Ivan Dražić – predsjednik 

• prof. emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić 

• prof. dr. sc. Robert Basan 

• prof. dr. sc. Saša Sladić 

• prof. dr. sc. Roberto Žigulić 

• doc. dr. sc. Loredana Simčić 

• doc. dr. sc. Željko Vrcan 

• Sanja Orešković, prof., dipl. knjižničarka 

• predstavnik studenata 
Povjerenstvo za informatičku djelatnost 

• doc. dr. sc. Ozren Bukovac – predsjednik 

• prof. dr. sc. Ivo Ipšić   

• prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

• doc. dr. sc. Ivan Volarić 



 

 

 24 

• asist. dr. sc. Luka Grbčić 

• Domagoj Crljenko, dipl. ing. 

• predstavnik studenata 
Povjerenstvo za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija 

strojarstva: 

• izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić – predsjednik 

• doc. dr. sc. Viktor Dragičević – zamjenik 

• asist. Martin Zlatić – djelovođa 
brodogradnje: 

•  prof. dr. sc. Roko Dejhalla – predsjednik 

•  izv. prof. dr. sc. Anton Turk – zamjenik 

•  asist. Davor Bolf – djelovođa 
elektrotehnike: 

•  prof. dr. sc. Dubravko Franković – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Ivan Volarić – zamjenik 

•  asist. dr. sc. Ivan Lorencin – djelovođa 
računarstva: 

•  prof. dr. sc. Miroslav Joler – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Sandi Ljubić – zamjenik 

•  asist. Luka Batistić – djelovođa 
Povjerenstvo za završne ispite: 

- preddiplomskog sveučilišnog studija 
strojarstva: 

•  doc. dr. sc. Samir Žic – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Boris Delač – zamjenik 

•  poslijedoktorand dr. sc. Mateo Kirinčić – djelovođa  
brodogradnje: 

•  prof. dr. sc. Roko Dejhalla – predsjednik 

•  izv. prof. dr. sc. Anton Turk – zamjenik 

•  asist. Davor Bolf – djelovođa 
elektrotehnike: 

•  prof. dr. sc. Dubravko Franković – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Ivan Volarić – zamjenik 

•  asist. dr. sc. Ivan Lorencin – djelovođa 
računarstva: 

•  prof. dr. sc. Miroslav Joler – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Sandi Ljubić – zamjenik 

•  asist. Luka Batistić – djelovođa 
- preddiplomskog stručnog studija 
  strojarstva: 

•  doc. dr. sc. Samir Žic – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Boris Delač – zamjenik 

•  poslijedoktorand dr. sc. Mateo Kirinčić – djelovođa  
 brodogradnje: 

•  prof. dr. sc. Roko Dejhalla – predsjednik 

•  izv. prof. dr. sc. Anton Turk – zamjenik 
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• asist. Davor Bolf – djelovođa 
 elektrotehnike: 

•  prof. dr. sc. Dubravko Franković – predsjednik 

•  doc. dr. sc. Ivan Volarić – zamjenik 

•  asist. dr. sc. Ivan Lorencin – djelovođa 
 
 
Ad 10.) Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  
Imenuju se članovi Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

• prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik 

• izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga – prodekan za nastavu 

• prof. dr. sc. Domagoj Lanc – prodekan za znanost 

• prof. emeritus dr. sc. Božidar Križan 

• prof. dr. sc. Miroslav Joler 

• prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 

• prof. dr. sc. Alfredo Višković 

• asist. dr. sc. Angela Bašić-Šiško 

• asist. dr. sc. Fran Torbarina 

• Žarko Burić, mag. ing. 

• prof. dr. sc. Vitomir Komen, HEP, Rijeka 

• predstavnik studenata 
Tajnica Odbora za kvalitetu je Željka Gulić, mag. oec. 
 
 
Ad 11.) Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike, Stegovnog povjerenstva 
za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i Etičkog povjerenstva za mandatno 
razdoblje ak. god. 22./23.-2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1  
1) Imenuju se članovi, zamjenici i tajnica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike za 

mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25., kako slijedi: 

• izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić – predsjednik 

• izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza – zamjenica predsjednika 

• prof. dr. sc. Ivo Ipšić – član 

• doc. dr. sc. Viktor Dragičević – zamjenik 

• prof. dr. sc. Tin Matulja – član 

• doc. dr. sc. Vedran Mrzljak – zamjenik 
2) Tajnica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike iz redova administrativnog osoblja: 

Tanja Veljčić. 
Članovi Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike i Tajnica imenuju se na vrijeme od tri godine. 
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O D L U K U  2  
Imenuju se članovi, zamjenici i tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog 
povjerenstva za studente za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

1.) Članovi Stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici 

•  iz redova nastavnika i suradnika:  
- izv. prof. dr. sc. Igor Wolf – predsjednik 
- izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić – zamjenik predsjednika 
- doc. dr. sc. Ante Skoblar – član 
- doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak – zamjenica 

• iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik 
 

               Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine. 
2.) Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici 

• iz redova nastavnika i suradnika:  
- prof. dr. sc. Zoran Čarija – predsjednik 
- doc. dr. sc. Tea Marohnić – zamjenica predsjednika 
- izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić – član 
- izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević – zamjenica 
- doc. dr. sc. Rene Prenc - član 
- doc. dr. sc. Sandi Ljubić - zamjenik 
- doc. dr. sc. Ozren Bukovac – član 
- prof. dr. sc. Kristian Lenić – zamjenik 

• iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik 
               Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine. 

3.) Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente iz 
redova administrativnog osoblja: Tanja Veljčić. 
Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente 
imenuje se na vrijeme od tri godine. 

 
O D L U K U  3 

Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. kako slijedi: 

•  prof. dr. sc. Miroslav Vrankić  – predsjednik 

•  prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic 

•  predstavnik studenata  
Tajnica Etičkog povjerenstva: Natalija Forgić. 
 
 
Ad 12.) Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja za mandatno  
razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  
Imenuje se Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja za mandatno razdoblje ak. god. 
2022./23.-2024./25., u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga – prodekan za nastavu 
2. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski – voditelj sveučilišnih studija strojarstva 
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3. Doc. dr. sc. Dunja Legović – voditeljica sveučilišnih i stručnog studija brodogradnje 
4. Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica sveučilišnih studija elektrotehnike 
5. Poslijedoktorand dr. sc. Diego Sušanj - voditelj sveučilišnih studija računarstva 
6. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov – voditelj stručnog studija strojarstva 
7. Mr. sc. Branka Dobraš, v. pred. – voditeljica stručnog studija elektrotehnike 

 
Novoizabrani dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević najavio je imenovanja koja će donijeti kada stupi na 
dužnost, a to su imenovanje pomoćnice dekana, povjerenika dekana, ovlaštenika dekana, članova 
Knjižničnog odbora, voditelja cjeloživotnog obrazovanja te članove Odbora za zaštitu na radu. 
 
 
Ad 13.) Razno. (bez glasovanja) 
 
Prof. dr. sc. Vera Gradišnik izvijestila je o kongresu AMSE 2022, koji je održan 21.-24. rujna u Opatiji, uz 
zahvalu organizatorima, sudionicima i svima koji su podržali održavanje Kongresa.   
 
Mentor Riteh Racing Teama prof. dr. sc. Sanjin Braut obavijestio je o natjecanjima RRT-a u Njemačkoj i 
Hrvatskoj na kojima su sudjelovali u proteklim mjesecima.  
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić zahvalio je na suradnji u svom mandatu članovima Fakultetskoga vijeća, 
stručnim službama, članovima dekanovog kolegija, glavnom tajniku i voditeljici Ureda dekana. Čestitao je 
imenovanima članovima povjerenstava, a novoj Upravi fakulteta poželio puno uspjeha u radu. 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 13:15 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
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POVJERAVANJE NASTAVE U AK. GOD. 2022./2023. 
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