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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-2 
Rijeka, 14.02.2019. 
 

02. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 14. veljače 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 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluka o izboru: 
a) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa; 
b) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 

4. Raspis Natječaja za izbor jednog izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za 
tehničku mehaniku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-
povratnika. 

5.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika, izv. prof. dr. sc. Ivane Štimac Grandić, na osobni zahtjev. 

6. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014. - 
2020.).   

7. Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci i Izvedbenih planova kolegija za akademsku godinu 2018./2019. za: 
a)Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b)Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c)Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d)Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo. 

8. Plan vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2018./2019. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci – izmjene i dopune. 

9. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2018. godini. 

10 Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada asistenata. 

11 Usvajanje Izvješća o radu poslijedoktoranada. 

12 Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada studentice mr. sc. Gorane Ćosić Flajsig. 

13 Upis kandidatkinje Laure Žiković na doktorski studij izvan upisnog roka. 

14 Upis kandidata Ivana Hlače na doktorski studij izvan upisnog roka. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice  Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 
Zapisnik s 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
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Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić ukratko započinje svoje izvješće sa obavijesti da je na sjednici održanoj 29. 
veljače 2019. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena na Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2019. godinu. Također, na istoj je sjednici Senata održana i rasprava o 
programskim ugovorima, točnije ciljevima i provedbi istih, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom 
financiranju visokih učilišta u akademskim godinama 2018./19., 2019./20., 2020./21. i 2021./22. U nastavku, dekanica 
izvještava prisutne članove Vijeća  da je dana 28. siječnja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održano 
predstavljanje novog granskog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, kojeg su sklopili Vlada Republike 
Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja dana 27. prosinca 2019.  Zaključno, dekanica ističe da je 
prisustvovala i Info danu na temu prezentacije i primjene novog granskog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 
obrazovanje koji je održan dana 04. veljače 2019. godine u Ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne članove Vijeća o tome da je korigiran 
je raspored sati za ljetni semestar, koji će biti objavljen tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana. Svečana promocije i dodjela 
diploma studentima Građevinskog fakulteta u rijeci vjerojatno će se održati u petak 15. ožujka 2019. godine, ali će nastavnici i 
studenti biti naknadno obaviješteni o točnom datumu. Za kolegije koji koriste predavaonice G-003 i G-004 će se rezervirati 
druge predavaonice. Ujedno, prodekanica navodi kako bi bilo dobro, obzirom da studenti prve godine diplomskog studija imaju 
promociju navedenog dana, da se nastava iz kolegija predviđenih za taj dan odradi u nekom drugom terminu. Dalje, 
prodekanica napominje da još ima nastavnika koji nisu predali Izvješća o održanoj nastavi za zimski semestar pa poziva na 
dostavu istih, te ujedno naglašava kako će Povjerenstvo za završne i diplomske radove sutra održati treći sastanak i vjerojatno 
će se nakon toga imati liste dodijeljenih mentora. Nastavno, prodekanica izvještava prisutne da je održana 19. sjednica 
Stručnog vijeća centra za Studije, a tematska točka je bila predstavljanje nacrta Pravilnika o priznavanju i vrednovanju 
prethodnog učenja. Riječ je o prijedlogu Pravilniku koji je izrađen prije desetak godina, a formirana je i radna skupina koja bi 
trebala pripremiti konačni prijedlog Pravilnika. Na istoj su sjednici usvojeni prijedlozi Odluka o broju mjesta za upis u I. godinu 
preddiplomskih i diplomskih studija. Usvojen je i prijedlog Odluke o troškovima razrednog postupka za kandidate starije od 24 
godine kao i troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u sljedeću akademsku godinu. 
Zaključno, prodekanica za nastavu i studente izvještava prisutne članove Vijeća da je specijalistica školske medicine dr. 
Nataša Dragaš Zubalj prisustvovala dijelu sjednice, kojom prilikom je informirala nazočne o važnosti sistematskog pregleda 
studenata prve godine. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća napominje da je 
zaprimljen preliminarni izvještaj Povjerenstva za Unutarnju prosudbu SOK-a. Na temelju predmetnog izvještaja je poslano 
očitovanje te se očekuje i konačni izvještaj Povjerenstva. Dalje, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je 
na temelju informacija iz preliminarnog izvještaja Povjerenstva za Unutarnju prosudbu SOK-a, na Odboru za osiguravanje i 
unaprjeđivanje kvalitete zaključeno da će se studentske ankete za evaluaciju rada nastavnika i nastavnog procesa produžiti do 
kraja veljače 2019. godine, a razlog tome je što su i ispiti dio nastavnog procesa te će se anketama obuhvatiti i dva ispitna 
roka. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da će u sklopu programa Erasmus+ od 01. ožujka 
2019. godine biti raspisan natječaj od strane Građevinskog fakulteta u Rijeci za nastavno i nenastavno osoblje za stručno 
usavršavanje na sveučilištu u Odessi u okviru Erasmus KA 107 projekta. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da je objavljena privremena rang lista Sveučilišnih projekata te su s Građevinskog fakulteta u Rijeci 
projekte dobili: prof. dr. sc. Boris Podobnik, prof. dr. sc. Ivica Kožar, prof. dr. sc. Gordan Jelenić, prof. dr. sc. Željko Arbanas, 
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prof. dr. sc. Barbara Karleuša, prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, izv. prof. dr. sc. Ivana 
Štimac Grandić, doc. dr. sc. Josip Rubinić, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik i professor emeritus Čedomir Benac, a projekti nisu 
odobreni doc. dr. sc. Draganu Ribariću, izv. prof. dr. sc. Mladenu Buliću, izv. prof. dr. sc. Nani Palinić, doc. dr. sc. Ivi Mrak i izv. 
prof. dr. sc. Vanji Travašu. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljen dopis sa obavijesti kako je u fazi provjere prihvatljivosti i ocjene kvalitete, 
projekt Razvoj modularnog 3D print sustava za industriju zadovoljio kriterije provjere prihvatljivosti te je proslijeđen u fazu 
dodjele bespovratnih sredstava. Pritom predmetni projekt prelazi okvir raspoloživih bespovratnih sredstava pa je uvršten na 
rezervnu listu projektnih prijedloga. Dalje, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako 
su potpisani sporazumi o suradnji između Građevinskog fakulteta u Rijeci i Tehnološkog sveučilišta u Krakovu, Poljska, te 
Građevinskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za građevinarstvo i arhitekturu Sveučilišta u Enni, Italija. Ujedno, prodekan 
napominje da se ponovno aktivirala tema doktorske škole te je na Sveučilištu u Rijeci formirano i Povjerenstvo za osnivanje 
doktorske škole, a također napominje da se komentori na doktorskom studiju Sveučilišta u Rijeci biraju pod istim uvjetima kao i 
mentori. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva zainteresirane da mu pošalju 
prijedloge aktivnosti za predstojeći Festival znanosti. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako će od sutra 
fotonaponska elektrana na krovu zgrade Fakulteta biti spojena elektromrežu Hrvatske elektroprivrede te bi ista trebala 
proizvoditi 23 megavat sata struje godišnje. Također, prodekan za poslovne odnose napominje da Zgrada Fakulteta 50% 
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energije troši na rasvjetu pa se razmišlja preći na LED rasvjetu i to na nivou Kampusa. Zaključno, prodekan za poslovne 
odnose napominje da će uskoro započeti gradnja Paviljona 3 na Kampusu Sveučilišta u Rijeci pa se očekuje pojačana buka.  

Točka 3.: Usvajanje Odluka o izboru: 
a) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa; 
b) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno 
polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

O D L U K A 

1. Doc. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl. ing. građ., izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 

izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

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

 
O D L U K A 

1. Antonio Bogdan, mag. ing. aedif., izabire se u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija građenja, bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

Točka 4. Raspis Natječaja za izbor jednog izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za 
tehničku mehaniku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-
povratnika. 

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 izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne 

tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu 

zapošljavanja znanstvenika-povratnika. 

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

1.Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2.Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

3.Prof. dr. sc. Domagoj Lanc, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član. 

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

Točka 5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
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savjetnika, izv. prof. dr. sc. Ivane Štimac Grandić, na osobni zahtjev. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora izv. prof. dr. sc. Ivane Štimac Grandić u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
građevinarstvo, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
2. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, članica 
3. Prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predmetno znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu 
Povjerenstva. 

 
 

 

Točka 6. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 
2020.).   

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2018. godinu. 

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

Točka 7. Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci i Izvedbenih planova kolegija za akademsku godinu 2018./2019. za: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo. 

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

O D L U K A 
 

 
1. Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za predmete koji se izvode u akademskoj godini 

2018./2019. za: 
 

a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, 
c) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo. 
 

2. Izvedbeni planovi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke.  
 

Točka 8. Plan vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2018./2019. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci – izmjene i dopune. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana vanjske suradnje na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Građevinarstvo, 
Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i 
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u 
akademskoj godini 2018./2019. 
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2. Izmjene i dopune Plana iz točke 1. čini sastavni dio ove odluke. 

 
 
Točka 9. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2018. godini. 

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. Prihvaća se Izvješće o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2018. godini na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci. 

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

 

Točka 10. Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada asistenata. 

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. Usvaja se Izvješće o vrednovanju rada asistenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 
2017. godine do 30. rujna 2018. godine. 

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

 

Točka 11. Usvajanje Izvješća o radu poslijedoktoranada. 

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. Usvaja se Izvješće o radu poslijedoktoranada na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 2017. 
godine do 30. rujna 2018. godine. 

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

Točka 12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada studentice mr. sc. Gorane Ćosić Flajsig. 

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. Utvrđuje se da mr. sc. Gorana Ćosić-Flajsig, studentica Sveučilišnog poslijediplomskog studija Građevinarstvo 
na Građevinskom fakultetu u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za obranu teme doktorskog rada pod naslovom: 
„Model integralnog upravljanja kakvoćom voda ruralnog prekograničnog riječnog sliva-Intergrated Water Quality 
Management Model for Rural Cross-Border River Basin.“ 

 
2. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme disertacije mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, predsjednica, 

2. Doc. dr. sc. Goran Volf, član 

3. Doc. dr. sc. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 

komentor i vanjski član 

3. Obrani pored članova Povjerenstva, prisustvuju mentorica prof. dr. sc. Barbara Karleuša te izv. prof. dr. sc. 
Vanja Travaš, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.     

 

Točka 13. Upis kandidatkinje Laure Žiković na doktorski studij izvan upisnog roka. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
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O D L U K A 
 

Prihvaća se zamolba Laure Žiković, mag. ing. aedif. za upis na Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstva.  
 
Točka 14. Upis kandidata Ivana Hlače na doktorski studij izvan upisnog roka. 

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 zamolba Ivana Hlače, mag. ing. aedif. za upis na Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstva.  
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:15 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


