
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/06 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-01 
Rijeka, 14. svibnja 2019.  
 
 Na temelju članka 63., stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) ) i 
članka 17. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 18. prosinca 2018., upućujem  
 

P O Z I V 
 

Za 05. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2019. godini 
koja će se održati u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 04. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora izv. prof. dr. sc. Dragana Ribarića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 
znanstvenom području tehničke znanosti, polju temeljne tehničke znanosti (SP); 

 
4. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 

profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 
znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno 
vrijeme. 

 
5. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić (SP); 

 
6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika prof. dr. sc. Borisa Podobnika (SP); 

 
7. Odluka o izmjenama i dopunama Studijskog programa Specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Građevinarstvo (SP); 
 

8. Imenovanje mentora doktorskoj studentici Lauri Žiković, mag. ing. aedif. 
 

9. Imenovanje mentora doktorskom studentu Ivanu Hlači, mag. ing. aedif. 
 

10. Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Lauri Žiković, mag. ing. aedif. 
 

11. Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Marinu Grbcu, mag. ing. aedif. 
 

12. Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Ivanu Hlači, mag. ing. aedif. 
 

13. Promjena mentora Sari Pajalić, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo; 

 
14. Imenovanje komentora Sari Pajalić, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog studija sveučilišnog 

studija Građevinarstvo. 
 

15. Usvajanje Odluke o negativnom polugodišnjem izvješću za doktorskog studenta Hrvoja Vidu, mag. ing. 
aedif. 

 
 
 



 
 

16. Imenovanje predstavnika studenata u Stegovno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

 
 

Predviđeni završetak sjednice je u 13:30 sati.     
                              Dekanica: 

                    izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


