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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 990-01/23-01/01 
URBROJ: 2170-1-43-01-23-17 
Rijeka, 27. siječnja 2023. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 5. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2022./23., održane 27. 
siječnja 2023. u 12 sati u predavaonici P1. Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. nije prisustvovao na sjednici. 
 
PRISUTNI:                 

1. Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
2. Prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
3. Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
4. Prodekan prof. dr. sc. Zoran Jurković 
5. Pomoćnica dekana izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
6. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
7. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
8. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
9. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
10. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
11. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
12. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
13. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
14. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
15. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
16. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
17. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
18. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
19. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
21. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
22. Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
23. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
24. Prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
25. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
26. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
27. Prof. dr. sc. Jerko Škifić 
28. Prof. dr. sc. Mladen Tomić 
29. Prof. dr. sc. Anica Trp 
30. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
31. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
32. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
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33. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
34. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
35. Izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich 
36. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
37. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
38. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 
39. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
40. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
41. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
42. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
43. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
44. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković 
45. Izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak  
46. Izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar 
47. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
48. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
49. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
50. Izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan 
51. Izv. prof. dr. sc. Samir Žic 
52. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
53. Doc. dr. sc. Boris Delač 
54. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
55. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
56. Doc. dr. sc. David Ištoković 
57. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
58. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
59. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
60. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
61. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
62. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
63. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
64. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
65. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
66. Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. 
67. Lovorka Malinić 
68. Marta Alvir, mag. ing. 
69. Sandra Kvaternik Simonetti 
70. Boris Gašparović, mag. ing. 
71. Karlo Jakac 
72. Anna Maria Mihel 
73. Lea Buršić 
74. Sandro Šafar 

 
   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Robert Basan 
2. Prof. dr. sc. Neven Bulić 
3. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
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4. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
5. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
6. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
7. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
8. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
9. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
10. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
11. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
12. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
13. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
14. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
15. Doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško 
16. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
17. Asist. Valentino Marković  
18. Luka Bajić 
19. Antonio Barišić 
20. Ivan Buterin  
21. Arian Čarapina 
22. Mihael Hajnić 
23. Darijan Jelušić 
24. Lana Miličević  
25. David Petrović 

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević, pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća). 
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća o proširenju Dnevnoga reda točkom 4. Utvrđivanje posebne upisne 
kvote za Hrvate izvan RH u redovitom status te je  
 
Vijeće jednoglasno usvojilo sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 22. prosinca 2022.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 20. siječnja 2023.* 
    3.1. Rebalans plana napredovanja.*              
    3.2. Izbori u zvanja.* 
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Promjena nositelja predmeta u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.* 
    3.5. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./2023.* 
    3.6. Prijedlog natječaja za izbor demonstratora u ak. god. 2022./2023. (2. poziv za kolegije u ljetnom   
            semestru).* 
 
    3.7. Nazivno nastavno opterećenje nastavnika i suradnika - projekcija temeljem broja studenata od  
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            prošle akademske godine.*  
    3.8. Razno. 
 
4. Utvrđivanje posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH u redovitom statusu. 
     
5. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 20. siječnja 2023.* 
    5.1. Pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada za pristupnike: 
            5.1.1. Vedrana Jurdanu, mag. ing. el.* 
            5.1.2. Martu Alvir, mag. ing. mech.* 
            5.1.3. Antu Sikiricu, mag. ing. mech.* 
            5.1.4. Michelea Rojnića, mag. ing. el.* 
    5.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada pristupnika Zorana Šverka, mag. ing. el.* 
    5.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pristupnika Ivana Markovinovića, mag. ing. el.* 
    5.4. Potpore mentorima i komentorima uspješno obranjenih doktorskih radova.* 
    5.5. Znanstvena izvrsnost.     
    5.6. Razno. 
 
6. Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2022.* 
 
7. Obavijest o SharePointu. 
 
8. Razno.  
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 22. prosinca 2022.  
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
22. prosinca 2022. Nakon primjedbe prof. dr. sc. Gorana Turkalja o promjeni prisutnog člana Vijeća iz 
redova predstavnika doktorskog studija imenovanih od strane Studentskog zbora te obavezi ispravka u 
Zapisniku, 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 20. siječnja 2023. 
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Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice u ak. 
god. 2022./23., održane 20. siječnja 2023. Prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga izložio je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Rebalans plana napredovanja. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog Rebalansa plana napredovanja u 2023. 
godini. Vezano uz utvrđivanje kriterija za lance napredovanja, u rapravu su se uključili prof. dr. sc. Anica 
Trp, dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr. sc. Zoran Čarija, prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, 
prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Kristian Lenić, prof. dr. sc. Branimir Pavković, prof. dr. sc. Goran 
Cukor i prof. dr. sc. Vera Gradišnik.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedanaest protiv, devet suzdržanih) 
donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se rebalans Plana napredovanja. 
Rebalans će biti prosljeđen na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Rebalans plana napredovanja dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1) na USB-u. 
              
3.2. Izbori u zvanja. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje. 
 
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. Saša Vlahinić, prof. dr. sc. 
Tomislav Kos (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) i prof. dr. sc. Gordan Ježić (Fakultet 
elektrotehnike i računarstva, Zagreb) te se izabire dr. sc. Renata Filjara u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Elektrotehnika. 
Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.    
 
3.3. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekan za nastavu izložio je prijedlog Povjerenstva za raspisivanje natječaja za kojega imamo suglasnost. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
o raspisivanju javnog natječaja za izbor suradnika na slobodno radno mjesto 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor suradnika na slobodno suradničko radno mjesto viši asistent, u 
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.  
2. Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
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1.) Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
2.) Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
3.) Prof. dr. sc. Davor Petrinović (FER, Zagreb) 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni na natječaj propisane kriterije za izbor 
na radno mjesto te obrazloženim mišljenjem u pisanom obliku, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih 
kandidata, predlaže Fakultetskom vijeću najboljeg kandidata, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka 
roka za prijavu na natječaj. 
3. Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku. 
 
3.4. Promjena nositelja predmeta u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ljetnom 
semestru ak. god. 2022./2023. te prijedlog promjene nositelja predmeta na programu razlikovne 
edukacije za upis na sveučilišni diplomski studij elektrotehnike. U raspravu se uključila prof. dr. sc. Vera 
Gradišnik. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta na sveučilišnim i 
stručnim studijima u ljetnom semestru ak. god. 2022./23. prema tablici danoj u prilogu odluke.  
 

O D L U K U  2 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta Matematika ET 
CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na sveučilišni diplomski studij 
elektrotehnike, tako da umjesto dosadašnjeg nositelja izv. prof. dr. sc. Ivana Dražića, nositelji budu izv. 
prof. dr. sc. Ivan Dražić i mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. 
 
Promjena nositelja predmeta dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2) na USB-u. 
 
3.5. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./2023. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog povjeravanja održavanja nastave u ak. god. 
2022./2023. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja prijedlog povjeravanja održavanja nastave u 
ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. prema tablici danoj u prilogu odluke. 
 
Tablica povjeravanja održavanja nastave dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 3) na 
USB-u. 
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3.6. Prijedlog natječaja za izbor demonstratora u ak. god. 2022./2023. (2. poziv za kolegije u ljetnom   
semestru). 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog teksta Natječaja za izbor demonstratora za 
ak. god. 2022./23. na slobodna mjesta na kolegijima u ljetnom semestru. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu raspisat će se Natječaj za izbor demonstratora u ak. god. 
2022./23. na slobodna mjesta na kolegijima u ljetnom semestru – 2. poziv, koji je dan u prilogu odluke. 

 
Tekst Natječa dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 4) na USB-u. 
 
3.7. Nazivno nastavno opterećenje nastavnika i suradnika - projekcija temeljem broja studenata od  
prošle akademske godine. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, na uvid dostavljeno nazivno nastavno opterećenje nastavnika i 
suradnika - projekcija temeljem broja studenata od prošle akademske godine. 
 
Vezano uz ovu točku dnevnoga reda dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća o 
planiranomm uvođenju softvera Provis putem koji bi svakodnevno pratio nastavno opterećenje.  
 
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Goran Cukor, prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, prof. dr. sc. 
Zoran Čarija, izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić, dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr. sc. Roberto Žigulić, 
izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak, prof. dr. sc. Sanjin Braut i prof. dr. sc. Roko Dejhalla. 
 
3.8. Razno. 
 
Prodekan za nastavu obavijestio je članove Vijeća vezno uz: 
 

- ispitne rokove u veljači kada se neće printati i potpisivati prijavnice, već samo zbirna ispitna lista 
po kolegiju po ispitnom roku 

- natječaj za upis na CO programe razlikovnog obrazovanja 
- termin upisa kolegija iz ljetnog semestra na višim godinama studija 
- preliminarne rasporede koji su objavljeni na internetskim stranicama studija o čemu su nastavnici 

već obaviješteni elektroničkom poštom, a u slučaju potreba za izmjenama rasporeda, nastavnici 
se trebaju obratiti voditeljima studija 

- izmjene naziva zavoda kako bi se uključile u planiranu izmjenu Statuta Fakulteta.  
 
 

Ad 4.) Utvrđivanje posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH u redovitom statusu. 
 
Prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga obavijestio je članove Vijeća da je temeljem Sporazuma 
o suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i Sveučilišta u Rijeci, potpisanog 6. svibnja 2019., 
ove godine dodana mogućnost utvrđivanja posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH u redovitom statusu. 
Predloženo je da se utvrdi kvota od 5 mjesta na svakom sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom 
studiju, a rok za dostavu je 14. veljače 2023. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga prodekana za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge, prihvaćaju se posebne upisne 
kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u redovnom statusu na način da se na svakom sveučilišnom 
prijediplomskom i diplomskom studiju otvori pet (5) mjesta. 

 
 

Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 20. siječnja 
2023. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 4. sjednice u ak. god. 2022./23., održane 20. siječnja 2023. Prodekan za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi: 

 
5.1. Pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada za pristupnike: 
 

Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za 
pristupnike: 
 
5.1.1. Vedrana Jurdanu, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorskog rada za pristupnika 
Vedrana Jurdanu, mag. ing. el. Naslov teme doktorskog rada je 

Više-ciljni optimizacijski postupak vođen podacima za napredne metode u  
vremensko-frekvencijskoj analizi signala s primjenom u obradi EEG podataka.. 

Predloženi mentor pri izradi doktorskog rada je prof. dr. sc. Miroslav Vrankić.   
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Damir Seršić - član (FER, Zagreb) 
3. Doc. dr. sc. Nikola Lopac - član (Pomorski fakultet, Rijeka) 
 
5.1.2. Martu Alvir, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorskog rada za pristupnicu 
Martu Alvir, mag. ing. mech. Naslov teme doktorskog rada je 

Numeričko modeliranje podmorskih ispusta uz primjenu strojnog učenja. 
Predloženi mentor pri izradi doktorskog rada je prof. dr. sc. Lado Kranjčević. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Siniša Družeta - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Jerko Škifić - član  
3. Doc. dr. sc. Severino Krizmanić – član (FSB, Zagreb) 
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5.1.3. Antu Sikiricu, mag. ing. mech. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorskog rada za pristupnika 
Antu Sikiricu, mag. ing. mech. Naslov teme doktorskog rada je 

Adaptivno upravljanje numeričkim mrežama za računalno učinkovite simulacije velikih vrtloga. 
Predloženi mentor pri izradi doktorskog rada je prof. dr. sc. Lado Kranjčević. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Jerko Škifić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Siniša Družeta - član  
3. Doc. dr. sc. Severino Krizmanić – član (FSB, Zagreb) 
 
5.1.4. Michelea Rojnića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorskog rada za pristupnika 
Michelea Rojnića, mag. ing. el. Naslov teme doktorskog rada je 
Nova metoda optimizacije podešenja nadstrujne zaštite u aktivnim distribucijskim mrežama temeljena 

na korištenju termičkih krivulja štićenih elemenata. 
Predloženi mentor pri izradi doktorskog rada je doc. dr. sc. Rene Prenc. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik  
2. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić - član  
3. Izv. prof. dr. sc. Danijel Topić - član (FERIT, Osijek) 
 
5.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada pristupnika Zorana Šverka, mag. ing. el. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Zorana Šverka, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Nino 
Stojković (predsjednik), prof. dr. sc. Viktor Sučić (član) i doc. dr. sc. Željka Tomasović (članica, Tehnički 
fakultet, Sveučilište u Puli) utvrđuje se da pristupnik Zoran Šverko, mag. ing. el. ispunjava Zakonom 
propisane uvjete za izradu doktorskog rada. 
Sukladno prijedlogu Stručnog povjerenstva mijenja se naslov doktorskog rada iz prvotno predloženog 
naslova Metoda analize dinamičke funkcionalne povezanosti mozga na temelju EEG signala korištenjem 
adaptivne širine prozora i koeficijenata kompleksne Pearsonove korelacije u novi naslov Metoda analize 
funkcionalne povezanosti mozga korištenjem koeficijenta kompleksne Pearsonove korelacije i 
adaptivne širine prozora. 
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Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Sašu Vlahinića, a za komentore prof. dr. sc. Miroslava Vrankića i doc. 
dr. sc. Petera Rogelja (Faculty of Mathematics, Natural Science and Information Technologies, University 
of Primorska). 
 
5.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pristupnika Ivana Markovinovića, mag. ing. el. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Ivana Markovinovića, mag. ing. el. Predsjednik Stručnog povjerenstva za 
ocjenu dokotorskog rada doc. dr. sc. Ivan Volarić ukratko je upoznao članove Vijeća sa životopisom 
pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorskog rada. Prodekan za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorskog rada, datuma i 
mjesta obrane te imenovanja djelovođe.  
 
Također je obavijestio članove Vijeća da je, sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti, nositelj doktorskog studija obvezan doktorski rad učiniti dostupnim javnosti objavom na 
mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije dana obrane doktorskog rada.   
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Volarić (predsjednik), prof. dr. sc. 
Viktor Sučić (član) i doc. dr. sc. Peter Rogelj (član, Faculty of Mathematics, Natural Science and Information 
Technologies, University of Primorska) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorski rad pristupnika Ivana 
Markovinovića, mag. ing. el. pod naslovom Sučelje mozak-računalo za pisanje primjenom auditornih 
podražaja. 
Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Saša Vlahinić, a komentor prof. dr. sc. Miroslav Vrankić. 
Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Ivan Volarić - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član 
3. Doc. dr. sc. Peter Rogelj - član (Faculty of Mathematics, Natural Science and Information 

Technologies, University of Primorska)  
Obrana doktorskog rada bit će održana u srijedu 1. ožujka 2023. u 10:00 sati u Vijećnici.               
Djelovođom se imenuje v. asist. dr. sc. Nikolu Turka. 
 
5.4. Potpore mentorima i komentorima uspješno obranjenih doktorskih radova. 
 
Članovi Vijeća su, putem SharePointa, upoznati s Odlukom o dodjeli financijske potpore mentorima i 
komentorima uspješno obranjenih doktorskih radova. Navedena odluka postavljena je na SharePoint na 
mjestu Znanstvena izvrsnost. 
 
5.5. Znanstvena izvrsnost.     
 
Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc obavijestio je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu izvrsnost 
ostvarili prof. dr. sc. Lado Kranjčević, izv. prof. dr. sc. Marino Brčić i izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga. Članovi 
Vijeća čestitali su im pljeskom. 
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5.6. Razno. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da je završila evaluacija UNIRI projekata. 
Također je obavijestio da je MZO raspisao Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za 
znanost za 2022. godinu te da su raspisani razni natječaji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.    
 
 
Ad 6.) Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za 
znanost za 2022. koju je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu, 
kojega je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti 

doc. dr. sc. Gorana Maušu 
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće.  
 
 
Ad 7.) Obavijest o SharePointu. 
 
Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća da će, počevši od ove sjednice, sve odluke 
donijete na sjednicama Vijeća biti postavljene na SharePoint u okviru mjesta svake sjednice. 
 
 
Ad 8.) Razno.  
 
Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća o sljedećem:  
 

• Dani otvorenih laboratorija bit će održani 2. i 3. veljače na kojima će prisustvovati oko 600 učenika, 
a pomoćnica dekana izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza zahvalila se svim zavodima koji su 
se uključili u organizaciju manifestacije. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. 
dr. sc. Vera Gradišnik i dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević. 

• UNIRI projekti trebali bi krenuti od jeseni, ovisno o programskim ugovorima MZO-a. 

• Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, temeljem komunikacije Uprave UNIRI-a s ministrom prof. 
dr. sc. Radovanom Fuchsom, ukazano je na napredovanje asistenta u višeg asistenta te višeg 
asistenta u docenta automatizmom. 

• Izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci bit će održana 8. veljače 2023., a odnosi se na izradu 
novog Statuta Sveučilišta s kojim i naš Statut mora biti usklađen. 

• Objavljeni su UNIRI CLASS A1 natječaji koji su sada pojednostavljeni u smislu da mikrokvalifikacija 
može biti i u samo jednom studijskom programu. 

• U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kreću natječaji Razvoj karijera mladih 
istraživača te Razvojne istraživačke potpore namijenjene mladim istraživačima koji su doktorski 
studij završili prije 2 do 7 godina s minimalnim iznosom bespovratnih sredstava od 400.000 eura 
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do maksimalnog iznosa od 750.000 eura. Također, uskoro kreću slovensko-hrvatski bilateralni 
projekti. 

• Objavljena je lista voditelja projekata na našem fakultetu kojima je odobreno financiranje 
temeljem UNIRI projekata za mlade znanstvenike. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom. 

• Temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za svu nabavu iz inozemstva 
treba imati e-račun.  

• U planu je izraditi Pravilnik o jednostavnoj nabavi u kojemu bi bili definirani predmeti nabave te 
sam postupak nabave. U raspravu su se uključili doc. dr. sc. Jelena Srnec-Novak i Dekan. 

• Vezano uz nastavu, iznijet je prijedlog da se uvede popravni kolokvij za predmete na kojima je 
obvezno polaganje kolokvija. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Mladen Perinić i Dekan. 

• Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci objavljen je prijedlog da se na Kampusu izgradi solarna 
elektrana. 

 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 13:50 sati. 
 

 

Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                           v.r. 
          Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOZI – na USB stiku 

 
 
1. Rebalans Plana napredovanja za 2023.  
 
2. Promjena nositelja predmeta u ljetnom semestru ak. god. 2022./23. 
 
3. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./23. 
 
4. Natječaj za izbor demonstratora u ak. god. 2022./23.-za kolegije u ljetnom semestru 


