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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-2 
Rijeka, 24.01.2019. 
 

01. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 24. siječnja 2019.   12:00 h   Vijećnica Fakulteta 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Izv. prof. dr. sc. Ivana 
Štimac Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

5. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

6. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

7. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

8. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  
9. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

10. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić 

Dekanica 

11. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić Prodekanica za nastavu i studente 

12. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Prodekan za znanstveno-istraživački rad  i međunarodnu suradnju 
13. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
15. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 

Jovančević 
 

16. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  

17. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

18. doc. dr. sc. Leo Škec  

19. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

20. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

21. doc. dr. sc. Ivan Marović  

22. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

23. doc. dr. sc. Igor Ružić  

24. doc. dr. sc. Elvis Žic  
25. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

26. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

27. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

28. doc. dr. sc. Nevena Dragičević  

29. doc. dr. sc. Natalija Bede  

30. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

31. doc. dr. sc. Nino Krvavica  
32. doc. dr. sc. Nina Čeh  

33. Josip Peranić, mag. ing. aedif. Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 

34. Sara Pajalić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

35. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

36. Sara Čiča Predstavnica studenata 

37. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  
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1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
3. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-

Tibljaš 
Opravdano 

4. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
5. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 
6. doc. dr. sc. Iva Mrak Opravdano 
7. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  
8. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 
9. Saša Čohar Mančić, prof. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-Opravdano 

10. Gabriela Jaki  

11. Ana Mužić  

12. Sandra Štajdohar  

OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur. Tajnica 
2. Robert Brušnjak, dipl. iur Zapisničar 

Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice i 
donošenje pravovaljanih odluka odnosno zaključaka. Nastavno, prelazi na čitanje predloženog Dnevnog reda. Nakon što je isti 
pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o poništenju natječaja za izbor: 
 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih 
ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na 
Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka 
financiranja projekta. 

 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, 
na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 
 

4. Raspis natječaja za izbor: 
 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno 
radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih 

ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na 

Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka 

financiranja projekta. 

c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, 
na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

5.  Usvajanje Odluka o izboru: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
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znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost 

br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i 

seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na 

određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i 

ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za 

tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, 

c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog 
kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno 
puno radno vrijeme na rok od četiri godine.  
 

6. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2018./2019. na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

7. Odluka o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2018./2019. na: 
a)Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

8. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Josipa Peranića, mag. ing. aedif. 

9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Josipa Peranića mag. ing. aedif. 

10 Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Jani Puž, mag. ing. arh. 

11 Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Jugu Drobcu, mag. ing. aedif. 

12 Imenovanje mentora doktorskom studentu Jugu Drobcu, mag. ing. aedif. 

13 Imenovanje mentora doktorskom studentu Miši Kucelju, mag. ing. aedif. 

14 Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima u Fakultetsko vijeće 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

15 Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2018. godini. 

16 Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2019. godinu. 

17 Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2018. godini. 

18 Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF Rijeka 
za 2019. godinu. 

19 Davanje prethodne suglasnosti Fakultetskog vijeća za boravak doc. dr. sc. Nine Čeh na inozemnoj instituciji u 
neprekinutom trajanju duljem od mjesec dana. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 11. redovite sjednice  Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik s 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

 

Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić ukratko započinje svoje izvješće sa obavijesti da su nedavno preminuli, 

nekadašnji kolega i zaposlenik Fakulteta Željko Vukušić, kao i nekadašnji dekan Fakulteta te professor emeritus Zorko Kos za 

kojeg će se održati komemoracija na fakultetu dana 07. veljače 2019. godine, te poziva prisutne članove da minutom šutnje 

odaju počast preminulima. Dalje, dekanica ističe da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo zapošljavanje znanstvenika 

–povratnika na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent na Katedri za tehničku mehaniku Građevinskog 

fakulteta u Rijeci. U nastavku, dekanica navodi kako su u dva termina, u ponedjeljak 21. i utorak 22. siječnja 2019. godine, na 

Sveučilištu u Rijeci, predstavnici Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, održali predavanje o novom 

Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje. Dalje, dekanica navodi kako će se sljedeći tjedan, dana 29. siječnja 

2019. godine održati i tematska sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj će se raspravljati o programskim ugovorima, 

sukladno Odluci Vlade RH o programskom financiranju visokih učilišta. Nastavno, dekanica izvještava prisutne članove Vijeća 

da je na sjednici održanoj 22. siječnja 2019. godine Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Prioritete Sveučilišta u Rijeci 2018./2019. 

- Iskoraci i posebnosti, s naglaskom na povećanju broja studenata i kvalitete studiranja, povećanju znanstvene i umjetničke 

produkcije - poboljšanju pozicije na rang listama Europske mreže sveučilišta, kreiranju novog modela/sustava transfera znanja 

i suradnje sa zajednicom te povećanju regionalnog utjecaja. Također, prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić 
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je na sjednici Senata naglasio kako će do 29. siječnja 2019. godine biti objavljeni rezultati, odnosno izvješća o dodjeli 

Sveučilišnih potpora po natječaju „UNIRI PROJEKTI“. Zaključno, dekanica izvještava prisutne članove Vijeća da je na istoj 

sjednici usvojena i Odluka o osnivanju Stručnog vijeća za informatizaciju sa zadaćom utvrđivanja postojeće razine 

informatizacije Sveučilišnih aktivnosti, kao i predlaganja prioriteta informatizacije. 

Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne članove Vijeća o tome da su završeni  
upisi u ljetni semestar, a u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine počinje redovni zimski ispitni rok. U nastavku, prodekanica 
navodi da će tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti poslane upute nastavnicima i studentima, vezano uz prijavu i odjavu 
ispita i upis ocjena kroz novi sustav ISVURI, a u utorak 29. siječnja 2019. godine održat će se i prezentacija za nastavnike. 
Nastavnici će upisivati samo postotne ocjene, a sustav će generirati ostale (brojčane, slovne). Dok se ne uhodaju, nastavnici 
će se moći i izravno obratiti voditeljici Referade. Nadalje, prodekanica navodi da će svi studenti od sutra imati pravo izlaska na 
ispit i mogućnost prijave ispita. Podaci o studentima koji su stekli pravo izlaska na završni ispit prije početka ispitnih rokova se 
više ne trebaju dostaviti u Referadu, već nastavnici na Nastavničkom portalu s liste upisanih studenata isključuju one koji nisu 
stekli pravo izlaska na ispit (Nastavnički portal – izbornik Ispit – Studenti bez prava na potpis). Također, više se ne mogu unijeti 
ocjene za studente koji ne prijave ispit, naknadne prijave nisu moguće, ali se studenti koji ne izađu na ispit mogu izbrisati s 
liste. Dalje, prodekanica navodi da su glede izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana kontaktirani šefovi katedri i 
predstojnik zavoda. Rok za dostavu izmjena je do utorka 29. siječnja 2019. godine, kako bi se sve moglo pripremiti za sljedeću 
sjednicu Fakultetskog vijeća koja će se održati 14. veljače 2019. godine. Nastavno, prodekanica izvještava prisutne da je dana 
15. siječnja 2019. godine održana 18. sjednica Stručnog vijeća centra za Studije i to na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a 
tematska točka bila je prezentacija sustava za e-učenje Ekonomskog fakulteta. Ekonomski fakultet na taj način izvodi nastavu 
na Diplomskom studiju „Poslovna ekonomija“. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente izvještava prisutne članove Vijeća 
da je u pripremi nacrt Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja.  
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća napominje da su, 
u sklopu programa Erasmus+, prijavljena tri studenta iz Portugala za boravak na Građevinskom fakultetu u Rijeci tijekom 
ljetnog semestra. U nastavku, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je 16. siječnja 2019. godine održan 
sastanak sa nastavnicima koji predaju na prvoj godini preddiplomskih studija radi analize pohađanja nastave i uspješnosti 
studenata nakon dijela provedenih vrednovanja u okviru nastave. Predmetnom sastanku su se odazvali nastavnici koji predaju 
na jedanaest predmeta, a za tri predmeta nisu dostavljeni traženi podaci. Prema analiziranim podacima, na Preddiplomskom 
sveučilišnom studiju neaktivno je između 10% i 25% studenata. Od aktivnih studenata, dosadašnja vrednovanja zadovoljilo je 
na svim predmetima više od 40% studenata, što je zadovoljavajuće s obzirom na to da su u tijeku ispravci aktivnosti. Na 
Preddiplomskom stručnom studiju (redovni studenti) neaktivno je oko 20% studenata. Od aktivnih studenata, dosadašnja 
vrednovanja zadovoljilo je na svim predmetima više od 40% studenata, što je zadovoljavajuće s obzirom na to da su u tijeku 
ispravci aktivnosti. Također, na predmetnom sastanku su s pojedinim nastavnicima dogovorene mjere koje će se poduzeti 
vezano uz ispravak aktivnosti. Dalje, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da su od 21. siječnja 2019. 
godine otvorene studentske ankete za evaluaciju rada nastavnika i nastavnog procesa, a predmetne ankete će biti otvorene 
do 10. veljače 2019. godine. Također, prodekanica napominje da je radna grupa za promociju studija Građevinskog fakulteta u 
Rijeci izradila promotivne letke i prezentaciju o studijima Fakulteta, a s promocijom po srednjim školama naše i susjednih 
županija, započeli su početkom ove godine. Do sada su prezentirani studiji Fakulteta u dvije riječke gimnazije, a u planu je 
prezentacija u nekoliko škola tijekom ovog i sljedećeg tjedna. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
napominje da su do 31. siječnja 2019. godine otvoreni natječaji na CEEPUS mobilnost, a informacije o predmetnoj mobilnosti 
su objavljene i na web stranicama Fakulteta. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da je Građevinski fakultet u Rijeci, u sklopu konzorcija sastavljenog od trinaest europskih sveučilišta te 
jednog trgovačkog društva, ove godine ponovo prijavio projekt na MSCA ITN Natječaj, koji je zaključen u utorak 15. siječnja 
2019. godine. Sama prijava na predmetni Natječaj je temeljena na prošlogodišnjoj prijavi, a koja nije bila predviđena za 
financiranje. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva prisutne članove Vijeća, a 
kojima je to obveza, da mu dostave polugodišnja izvješća te četveromjesečna izvješća o radu doktorskih studenata, te ujedno 
napominje kako trenutno prikuplja izvješća o vrednovanju rada asistenata i poslijedoktoranada. Također, napominje da je 
članovima Vijeća poslao mail vezan za predstojeći Festival znanosti , te poziva, da mu se glede navedenog, dostave 
predložene aktivnosti. Dalje, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako je poslao i 
Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete doktorskog studija Građevinskog fakulteta u Rijeci. Zaključno, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe da trenutno priprema izvješće vezano za Projekt RISK, a napominje kako je 
završio i Izvješće o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2018. godini koje će izložiti na sljedećoj sjednici 
Fakultetskog vijeća. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da će se mjesecu lipnju 
2019. godine u organizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva održati Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva pa 
poziva zainteresirane da mu dostave teme ukoliko žele izlagati na predmetnom skupu. Zaključno, prodekan za poslovne 



5 

 

odnose ističe kako je u tijeku nadogradnja sustava kojom će sustav e-Dozvola ući u sustav e-Građani, te se time priprema 
digitalno potpisivanje projekata čime će sustav biti potpuno spreman za elektroničko poslovanje. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da je u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci održana radionica „Od ideja do projekta“ na kojoj su studenti učili kako pravilno pisati i pripremati projekte, a na 
predmetnoj radionici je sudjelovala studentica Matea Vareško. Također, predstavnica studenata ističe kako je 16. siječnja 
2019. godine raspisan natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2019. godini, a 
krajnji rok za prijavu na predmetni natječaj je 15. veljače 2019. godine. Ujedno, napominje da je po raspisanom natječaju za 
izbor studentskog pravobranitelja Građevinskog fakulteta u Rijeci izabrana Michel Jakić. Zaključno, predstavnica studenata 
ističe kako su u tijeku i pripreme za predstojeću Građevinijadu. 
 

Točka 3. Odluka o poništenju natječaja za izbor: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča 
i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za 
tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja 
projekta. 

 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na 
određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 
 

a) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička 
mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za 
konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. 
Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili 
do prestanka financiranja projekta. 

 
b) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
 O D L U K A 

 
Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička 
mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u 
numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri 
za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja 
projekta. 

 

Točka 4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno 
vrijeme na rok od četiri godine. 
 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča 

i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za 

tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja 

projekta. 
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c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na 
određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

a) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K U 
 
1.Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za 

geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

2.Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

1.Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 

2.Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, članica 

3.Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, član. 

3.Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
 

 
b) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
O D L U K A 

 
1.Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente 

slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri 

za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja projekta. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

4. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

5. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

6. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član. 

3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
 
 

c) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 
1.Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 

Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno 

puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 
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2. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član. 

3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 

Točka 5. Usvajanje Odluka o izboru: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 

IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih 

djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno 

radno vrijeme na rok od četiri godine. 

b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i 

njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku 

mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, 

c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog 
kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno 
radno vrijeme na rok od četiri godine.  
 

a) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Sara Pajalić, mag. ing. aedif., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju 

klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na 

Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
 

 
b) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
O D L U K U 

 
1. Ivan Hlača, mag. ing. aedif., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost br. IP-206-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena 

primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na 

određeno puno radno vrijeme. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
 
 

c) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Laura Žiković, mag. ing. aedif., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom 

modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za 
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tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
 
Točka 6. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2018./2019. na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

a) Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019. 

 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 
 

b) Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo u 
ak. god. 2018./2019. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 

Točka 7. Odluka o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2018./2019. na: 
a)Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

a) Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
u ak. god. 2018./2019. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 
 

b) Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju 
Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 

 

Točka 8. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Josipa Peranića, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

Prihvaća se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Josipa Peranića, mag. ing. aedif., pod pod naslovom: 
„Značaj nesaturirane zone geotehničkog presjeka za pojavu klizišta u naslagama fliša – Importance of Geotechnical Cross-
Section Unsaturated Zone for Landslide Occurrence in Flysch Deposits“ 
 

Točka 9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Josipa Peranića mag. ing. aedif. 
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Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Josipa Peranića, mag. ing. aedif., pod naslovom:  „Značaj nesaturirane 
zone geotehničkog presjeka za pojavu klizišta u naslagama fliša – Importance of Geotechnical Cross-Section Unsaturated 
Zone for Landslide Occurrence in Flysch Deposits“, u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Sabatino Cuomo, Universita degli studi di Salerno, Italia, vanjski član 
 

 
2. Obrana doktorskog rada iz točke 1. ove odluke održat će se dana 08. veljače 2019. godine, u predavaonici G-003, s 
početkom u 12:00 sati. 

 
3. Marko Bušić, mag. iur., imenuje se zapisničarom u postupku obrane doktorskog rada iz točke 1. ove odluke.  
 

Točka 10. Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Jani Puž, mag. ing. arh. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 
Jani Puž, mag. ing. arh., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice na Katedri za arhitekturu i urbanizam, 
za fakultetskog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Nana Palinić. 
 

Točka 11. Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Jugu Drobcu, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

Jugu Drobcu, mag. ing. aedif., suradniku u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za nosive 
konstrukcije, za fakultetskog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić. 
 

Točka 12. Imenovanje mentora doktorskom studentu Jugu Drobcu, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 
Jugu Drobcu, mag. ing. aedif., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić. 
 

Točka 13. Imenovanje mentora doktorskom studentu Miši Kucelju, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

Miši Kucelju, mag. ing. geol., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se prof. dr. sc. Nevenka Ožanić. 
 

Točka 14. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima u Fakultetsko vijeće 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci, za predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima, izabire se: 
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Josip Peranić, mag. ing. aedif., - predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima  
Jana Puž, mag. ing. arh., - zamjenica predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima  
 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 15. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2018. godini. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 

2018. godinu. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 16. Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2019. godinu. 
Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2019. 

godinu. 

 
2. Plan iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 17. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2018. godini. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 18. Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF 
Rijeka za 2019. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, s jednim glasom „protiv“, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, 
usvojena je sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2019. godinu.  

 
2. Prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. čini sastavni 

dio ove odluke. 
 
3. Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 

Točka 19. Davanje prethodne suglasnosti Fakultetskog vijeća za boravak doc. dr. sc. Nine Čeh na inozemnoj 
instituciji u neprekinutom trajanju duljem od mjesec dana. 

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 
 

1. Zaposlenici doc. dr. sc. Nini Čeh, zaposlenoj kod Poslodavca temeljem ugovora o radu na neodređeno puno 
radno vrijeme u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice, daje se prethodna suglasnost za 
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boravak na inozemnoj instituciji u trajanju do tri (3) mjeseca u zimskom semestru akademske godine 
2019./2020. 
 

2. Prethodnu suglasnost iz točke I. ove Odluke Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta daje zaposlenici u 
skladu s člankom 43. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018. godine. 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:40 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc.  Ivana Štimac Grandić 

 


