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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 030-09/21-01/1  
URBROJ: 2170-57-01-21-23 
Rijeka, 29. siječnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./21., održane 
29. siječnja 2021. u 12 sati, elektroničkim putem korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue 
Button. Glasovanje je bilo omogućeno neposredno nakon završetka sjednice 29. siječnja 2021. do 15 
sati istoga dana, korištenjem SharePoint Intraneta. 
 
 
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:        
 

1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović 
4. Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   

6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić      
7. Prof. dr. sc. Robert Basan 
8. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
10. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
11. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
12. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
13. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
14. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
15. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
16. Prof. dr. sc. Zoran Jurković 
17. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
18. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković  
23. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić- Sabbatical  
24. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
25. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
26. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
28. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
30. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
31. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
32. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
33. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
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34. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
35. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
36. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
37. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
38. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
39. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić 
40. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
41. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
42. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
43. Doc. dr. sc. Boris Delač 
44. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček 
45. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
46. Doc. dr. sc. Ivan Dražić 
47. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
48. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
49. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
50. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
51. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
52. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
53. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
54. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić 
55. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
56. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
57. Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak  
58. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
59. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
60. Doc. dr. sc. Ante Skoblar 
61. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
62. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
63. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
64. Doc. dr. sc. Anton Turk 
65. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
66. Doc. dr. sc. Željko Vrcan 
67. Doc. dr. sc. Samir Žic 
68. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
69. Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred. 
70. Marijana Burić Redžović, dipl. iur. 
71. Davor Bolf, mag. ing. 
72. Ivan Lorencin, mag. ing. 
73. Diego Sušanj, mag.ing.  
74. Daniel Štifanić, mag. ing. 
75. Marina Banov  
76. Roberto Koren  
77. Danijel Marjanović  
78. Denis Mijolović  
79. Lana Miličević  

 
   GLASOVANJU NISU PRISTUPILI: 
                 

1. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
3. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
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4. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
5. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
6. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
7. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
8. Doc. dr. sc. Paolo Blecich 
9. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
10. Doc. dr. sc. Kristina Marković 
11. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
12. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - BO 

            13. Doc. dr. sc. Marko Valčić 
            14. Asist. Angela Bašić-Šiško 

         15. Alen Jakoplić, mag. ing. 
            16. Ivan Buterin  
            17. Mihael Ćuže 
            18. Alen Gačić  
            19. Tina Mlinarić   
            20. Romario Novak     
 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća) te ukratko pojasnio tijek sjednice korištenjem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button za 
samu sjednicu i raspravu te SharePoint Intraneta za glasovanje.  
 
 
Sjednica je imala sljedeći  
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 18. prosinca 2020. elektroničkim putem.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2020.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 22. siječnja 2021.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. Nardi Verbanac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
           3.1.2. dr. sc. Marko Fabić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Promjena mentora asistentu.  
    3.4. Razno. (bez glasovanja) 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
            4.1.2. dr. sc. Ivanu Grčić. 
            4.1.3. dr. sc. Renea Prenca. 
            4.1.4. dr. sc. Ivanu Presečki. 
            4.1.5. dr. sc. Tihanu Kostadin. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Ladu Kranjčevića.* 
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing.   
            el.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Luce Braidottija, M.Sc.,  
            Nav. Arch.* 
    4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
            4.5.1. Davida Ištokovića, mag. ing. mech.* 
            4.5.2. Nikole Anđelića, mag. ing. mech.* 
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    4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
            4.6.1. Nikole Turka, mag. ing. el.* 
            4.6.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj.* 
    4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor asistenta za rad na znanstvenom projektu IRI-2 pod mentorstvom          
            doc. dr. sc. Jonatana Lerge.*      
    4.8. Razno. (bez glasovanja) 
5. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija   
    brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje i  
    Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija brodogradnje. 
6. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina  
    Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.* 
7. Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.*  
8. Izvješće Odbora za kvalitetu.* (bez glasovanja) 
9. Razno. (bez glasovanja) 
 
 
                                                              TIJEK  SJEDNICE: 
 
 
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 18. prosinca 2020.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak. 
god. 2020./21., održane 18. prosinca 2020.  
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2020. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2020. 
 
Vijeće je, većinom glasova (jedan suzdržan), usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 22. siječnja 2021. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice u 
ak. god. 2020./21., održane 22. siječnja 2021. 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. 
 
3.1.1. Nardi Verbanac, mag. ing. elektrotehnike, 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: izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr. 
sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Zlatan Car, te se izabire Nardija Verbanca, mag. ing. elektrotehnike u 
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suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića. 
 
3.1.2. dr. sc. Marko Fabić, dipl. ing. elektrotehnike, 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: prof. dr. sc. Mladen Perinić, prof. dr. 
sc. Duško Pavletić i prof. dr. sc. Zoran Jurković te se izabire dr. sc. Marka Fabića, dipl. ing. 
elektrotehnike u naslovno suradničko zvanja asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge o raspisivanju natječaja.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1  
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika 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 rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i 
management. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Milan Ikonić 
2. Prof. dr. sc. Mladen Perinić 
3. Doc. dr. sc. Samir Žic  

 
O D L U K U  2 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno 
područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka) 
2. Doc. dr. sc. Petra Žagar Šoštarić (Filozofski fakultet, Rijeka) 
3. Doc. dr. sc. Anita Memišević (Filozofski fakultet, Rijeka) 

 
3.3. Promjena mentora sistentu.  
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog promjene mentora asistentu Alenu Salkanoviću, mag. ing. 
temeljem suglasnosti dosadašnjeg i novog mentora te samog asistenta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem dopisa Zavoda za računarstvo, imenuje se doc. dr. sc. Sandija Ljubića mentorom asistentu 
Alenu Salkanoviću, mag. ing., umjesto dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara. 
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3.4. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp podsjetila je kolege nastavnike, vezano uz početak 
zimskih ispitnih rokova, na proceduru i epidemiološke mjere koje treba poštivati pri održavanju ispita. 
Također, prodekanica je obavijestila da nastavnici trebaju omogućiti studentima, koji potječu iz 
potresom pogođenog područja Banovine, naknadno pisanje ispita te dodatni ispitni rok. 
 
U nastavku, prodekanica je obavijestila da su objavljeni preliminarni rasporedi nastave u ljetnom 
semestru, a predviđeno je da se nastava odvija online uz održavanje vježbi na Fakultetu s manjim 
grupama studenata. Prodekanica je naglasila da se nastava treba održavati u realnom vremenu 
sukladno rasporedu. Također, studentima treba omogućiti konzultacije uživo. 
 
Također, Prodekanica je obavijestila da je u tijeku postupak izmjene studijskih programa. 
 
U raspravu se uključila prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic s molbom upućenom asistentima za pomoć u 
dežurstvu pri održavanju pisanih ispita na kolegijima na kojima je upisan veći broj studenata. Dekan 
prof. dr. sc. Duško Pavletić je podržao molbu i apelirao na pomoć asistenata te još jednom istaknuo 
važnost pridržavanja epidemioloških mjera. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja 
2021. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 4. sjednice u ak. god. 2020./21., održane 22. siječnja 2021. 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 za znanstvenu djelatnost predložila je pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo, za provedbu 
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Lade Kranjčevića u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - članica 
3. Prof. dr. sc. Ivica Kožar - član (Građevinski 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. 
 
4.1.2. dr. sc. Ivanu Grčić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U   
Temeljem osobne molbe, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. 
Ivane Grčić u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - član 
3. Prof. dr. sc. Aleksandra Anić-Vučinić - članica (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 
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. Renea Prenca. 
 
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. Renea Prenca u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić - član 
3. Prof. dr. sc. Juraj Havelka - 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. 
 
4.1.4. dr. sc. Ivanu Presečki. 
 
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. 
Ivane Presečki u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Stefan Ivić - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - član 
3. Doc. dr. sc. Vitomir Premur - član (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 
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. 

 
4.1.5. dr. sc. Tihanu Kostadin. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem osobne molbe i prijedloga Veleučilišta u Karlovcu, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tihane Kostadin u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić - član 
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić - član (FESB, Split) 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje za dr. sc. Ladu Kranjčevića. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta (predsjednik), prof. 
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica) i prof. dr. sc. Ivica Kožar (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u 
Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ladu 
Kranjčevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.  
 
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. 
el. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnika Ivana Lorencina, 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 Lorencina, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Inteligentni sustav za dijagnostiku karcinoma mokraćnog mjehura. 
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Zlatan Car, a komentor izv. prof. dr. 
sc. Josip Španjol (Medicinski fakultet u Rijeci). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Sven Lončarić – član (FER, Zagreb) 
3. Izv. prof. dr. sc Dean Markić - član (Medicinski fakultet u Rijeci) 
 
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Luce Braidottija, M.Sc., 
Nav. Arch. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Lucu Braidottija, M.Sc., Nav. Arch. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Roko Dejhalla (predsjednik), doc. dr. sc. Anton Turk (član) i prof. dr. sc. Joško Parunov (član, Fakultet 



 

 

 9 

strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Luca Braidotti, M.Sc., Nav. 
Arch. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom 

Procjena posljedica oštećenja broda brzom simulacijom naplavljivanja odjeljaka.   
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić, a za komentora doc. dr. sc. Marka Valčića. 
 
4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, na uvid dostavljene doktorske disertacije pristupnika Davida 
Ištokovića, mag. ing. mech. i Nikole Anđelića, mag. ing. mech. 
 
4.5.1. Davida Ištokovića, 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 
Davida Ištokovića, mag. ing. mech. pod naslovom 

Simulacijski okvir za određivanje optimalnoga vremenskog iskorištenja  
višepredmetnoga linijskoga proizvodnog sustava. 

Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Mladen Perinić. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Goran Šimunović – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod) 
3. Prof. dr. sc. Miran Brezočnik – član (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru) 
 
4.5.2. Nikole Anđelića, 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 
Nikole Anđelića, mag. ing. mech. pod naslovom 

Nanosenzor temeljen na grafenu za detekciju plinova. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Marko Čanađija, a komentor prof. dr. sc. Zlatan Car. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković – član (FSB, Zagreb) 
3. Prof. dr. sc. Dražan Kozak – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod) 
 
4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrasci Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorske disertacije pristupnika Nikole Turka, mag. ing. el. i Valtera Urana, dipl. ing. stroj.   
 
4.6.1. Nikole Turka, mag. ing. el. 
 
Predsjednik Stručnog povjerenstva za ocjenu dokotorske disertacije izv. prof. dr. sc. Dubravko 
Franković ukratko je upoznao članove Vijeća sa životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim 
doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović 
iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te 
imenovanja djelovođe. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
(predsjednik), doc. dr. sc. Rene Prenc (član) i prof. dr. sc. Damir Sumina (član, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Sveučilište u Zagrebu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika 
Nikole Turka, mag. ing. el. pod naslovom Regulacija bezležajnog motora s izraženom nelinearnom 
ovisnošću razvijene magnetske sile o strujama. 
Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Neven Bulić. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Rene Prenc - član 
3. Prof. dr. sc. Damir Sumina - član (FER, Zagreb) 

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 12. veljače 2021. u 11:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Ivana Volarića.                                                            
 
4.6.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj. 
 
Predsjednik Stručnog povjerenstva za ocjenu dokotorske disertacije prof. dr. sc. Milan Ikonić ukratko 
je upoznao članove Vijeća sa životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom 
doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović iznijela je 
prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja 
djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Milan Ikonić (predsjednik), prof. dr. 
sc. Duško Pavletić (član) i prof. emeritus dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika 
Valtera Urana, dipl. ing. stroj. pod naslovom Utjecaj skalabilnosti na optimalno formiranje 
višepredmetnih rekonfigurabilnih proizvodnih sustava. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Tonči Mikac, a komentor doc. dr. sc. Sandro Doboviček. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
                       1. Prof. dr. sc. Milan Ikonić - predsjednik  
                       2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić - član 
                       3. Prof. emeritus dr. sc. Ivica Veža - član (FESB, Split) 
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 22. veljače 2021. u 12:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovotkinjom se imenuje asist. Maju Vlatković, mag. ing. mech. 
 
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor asistenta za rad na znanstvenom projektu IRI-2 pod mentorstvom 
doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor asistenta za rad na 
znanstvenom projektu IRI-2 pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerge. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Jonatan Lerga (predsjednik), izv. prof. 
dr. sc. Ivan Štajduhar (član) i doc. dr. sc. Sandi Ljubić (član) te se izabire Davida Bačnara, mag. ing. 
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elektrotehnike za asistenta pod mentorstvom doc. dr. sc. Jonatana Lerga, u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na projektu ABsistemDCiCloud, prijavljenom 
na natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja 
- faza II (KK.01.2.1.02.0779), voditelj kojega je, od strane Tehničkog fakulteta, doc. dr. sc. Jonatan 
Lerga.  
Zaposlenje kandidata uslijedit će po donošenju Odluke o financiranju i potpisivanju ugovora za 
navedeni projekt. 
 
4.8. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je da je Fakultet dobio 
dva istraživačka i jedan uspostavno-istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost čiji su voditelji prof. 
dr. sc. Robert Basan, izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar i doc. dr. sc. Stefan Ivić te sada imamo osam aktivnih 
projekata. Prodekanica je uputila čestitke novim voditeljima HRZZ projekata. Također je čestitala 
novim voditeljima IRI-2 projekata doc. dr. sc. Jonatanu Lergi i doc. dr. sc. Sandru Dobovičeku.    
 
U nastavku je obavijestila da su potporu za znanstvenu izvrsnost dobili doc. dr. sc. Sunčana Smokvina 
Hanza, asistent Ivan Lorencin i asistentica Ivana Lučin.  
 
Prodekanica je obavijestila da je HRZZ raspisala Natječaj za švicarsko-hrvatske bilateralne projekte  i  
Natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. 
 
Također je obavijestila da je u tijeku izrada novog Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
kojega moramo uskladiti na sveučilišnim Pravilnikom. U Pravilnik će biti uvršteni prijedlozi i 
reakreditacijske preporuke AZVO-a te će po završetku ići na javnu raspravu članovima Fakultetskoga 
vijeća.  
 
 
Ad 5.) Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija 
brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje i 
Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija brodogradnje. 
 
Obzirom da dosadašnjem djelovođi Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija 
brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje i 
Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija brodogradnje doc. dr. sc. Marku Valčiću 
prestaje Ugovor o radu dana 31. siječnja 2021., Dekan je predložio da se do kraja mandatnog razdoblja 
ak. god. 2019./20.-2021./22. za djelovotkinju navedenih povjerenstava imenuje doc. dr. sc. Dunju 
Legović. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuje se doc. dr. sc. Dunju Legović djelovotkinjom Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog 
sveučilišnog studija brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija 
brodogradnje i Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija brodogradnje, umjesto 
dosadašnjeg djelovođe doc. dr. sc. Marka Valčića, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.–
2021./22. 
 
 
 

http://www.riteh.uniri.hr/osoba/branka-dobras
http://www.riteh.uniri.hr/osoba/branka-dobras
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Ad 6.) Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina 
Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljena dokumentacija za odobravanje plaćenog dopusta 
za doc. dr. sc. Ervina Kamenara u svrhu znanstvenog usavršavanja na University of California Santa 
Barbara (UCSB), SAD. Temeljem čl. 40. i 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 
9/19), za odobravanje plaćenog dopusta u trajanju dužem od 30 dana, poslodavcu je potrebna 
prethodna 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. Ervina Kamenara, u 
u razdoblju od 22. veljače do 20. kolovoza 2021., u svrhu znanstvenog usavršavanja na University of 
California Santa Barbara (UCSB), SAD. 
 
 
Ad 7.) Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.  
 
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je Javni poziv za predlaganje novih članova suradnika. 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Zavoda za računarstvo za kandidiranje 
doc. dr. sc. Jonatana Lerge za člana suradnika u Odjelu informacijskih sustava. 
 
Vijeće je, većinom glasova (jedan suzdržan), donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Javnog poziva za predlaganje novih članova suradnika kojega je objavila Akademija tehničkih 
znanosti Hrvatske, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo 
predložiti 

doc. dr. sc. Jonatana Lergu 
kandidatom za člana suradnika u Odjelu informacijskih sustava. 
 
 
Ad 8.) Izvješće Odbora za kvalitetu. (bez glasovanja) 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu o provedenim 
vrednovanjima u ak. god. 2019./20. Predsjednik Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Marko Čanađija 
upoznao je članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja. U ak. god. 2019./20. provedena su 
vrednovanja kolegija, nastavnika i asistenata od strane studenata, istraženi su uzroci neuspješnog 
studiranja te motivacija za upis na studij. Na kraju Izvješća prikazana je anketa Sveučilišta u Rijeci koja 
se odnosi na iskustva nastavnika i studenata online nastavom tijekom pandemije COVID-19.   
 
 
Ad 9.) Razno. (bez glasovanja) 
 
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća o sljedećim točkama dnevnoga reda 49. 
sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, održane 28. siječnja 2021.: potvrđen je izbor dr. sc. Kristiana Lenića 
u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju; u tijeku je postupak izbora Rekora, 
a prijavila se samo jedna kandidatkinja, sadašnja rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija; 
Planovi zapošljavanja još nisu odobreni od strane MZO-a; Senat je predložio prof. dr. sc. Zlatana Cara 
za člana Upravnog odbora HRZZ-a. 
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Također, Dekan je obavijestio da kreće nabava literature te će svakom zavodu biti dodijeljen iznos od 
5.000,00 kn. Voditeljica Knjižnice obavijestit će o tome predstojnike zavoda putem e-maila. 
 
U nastavku, Dekan je obavijestio da smo temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove 
matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća predložili sljedeće kandidate: prof. 
dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić, prof. dr. sc. Domagoja Lanca i prof. dr. sc. Kristiana Lenića za članove Matičnog 
odbora za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, svemirske 
i raketne tehnike; izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića i izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca za članove Matičnog 
odbora za polje elektrotehnike i računarstva; prof. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic za članicu Matičnog 
odbora za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost) te prof. dr. sc. Anicu Trp i prof. dr. sc. Marka 
Čanađiju za članove Znanstvenog područnog vijeća za tehničke znanosti. 
 
Dekan je obavijestio da smo Sveučilištu u Rijeci uputili molbu za odobrenje radnog mjesta 
znanstvenika-povratnika za dr. sc. Mateja Fonovića za rad na Zavodu za materijale uz napomenu da se 
koefcijent za povratničko radno mjesto osigurava izvan mase naših koeficijenata. 
 
Nadalje, Dekan je obavijestio da smo od AZVO-a dobili povratnu informaciju o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o realizaciji Akcijskog plana te da smo i dalje u obavezi dostavljati navedena izvješća. 
 
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik pozvala je članove Vijeća na prisustvovanje znanstvenom skupu 
International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering 2022 (AMSE-2022) koji će biti 
održan 21.-25. srpnja 2022. u Opatiji.  
 
Dekan je pozvao članove Vijeća da pristupe glasovanju koje će biti otvoreno do 15 sati. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 13:30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.    
 
                                                                              
                                                                                                                                     Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Duško Pavletić 


