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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/06 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 10.05.2018. 
 

05. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 10. svibnja 2018.   13:00 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. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

4. prof. dr. sc. Darko Meštrović  

5. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

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. Leo Matešić  

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

Dekanica 

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

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

Jovančević 
 

17. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

18. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

19. doc. dr. sc. Ivan Marović  

20. doc. dr. sc. Goran Volf  

21. doc. dr. sc. Iva Mrak  

22. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

23. doc. dr. sc. Igor Ružić  

24. doc. dr. sc. Elvis Žic  

25. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

26. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

27. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

28. Petra Đomlija, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-zamjenica 

29. Dr. sc. Nino Krvavica Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 

30. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
31. Tomislav Franković, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

32. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

33. Simona Gavez Predstavnica studenata 

34. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

35. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  
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3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
4. prof. dr. sc. Željko Arbanas  
5. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-

Tibljaš 
Opravdano 

6. doc. dr. sc. Dragan Ribarić Opravdano 

7. doc. dr. sc Edita Papa Dukić Opravdano 

8. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

9. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

10. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

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 te predlaže da 
se isti dopuni točkom 8. Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno povjerenstvo Građevinskog 
fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Usvajanje Odluke o  izboru jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor 

u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 
znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice mr. sc. Lidije Pletenac, v. pred. 

5.  Odluka o izmjenama i dopunama Studijskih programa: 
a) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
b) Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
c) Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo 
d) Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo 

6. Usvajanje odluke o Izvješću Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Josipa Peranića, mag. ing. aedif. 

7. Imenovanje predstavnika Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u Rijeci sukladno čl. 58. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

8 Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci za provođenje studentskih izbora. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 4. 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 započinje svoje izvješće sa obavijesti da se na sjednici Senata Sveučilišta 
u Rijeci održanoj 18. travnja 2018. godine u sklopu izvješća rektorice raspravljalo o Nacrtu Prijedloga o postupcima 
vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija, dok su prorektori izvijestili o aktivnostima u okviru svojih 
resora. Nadalje, na istoj sjednici Senata usvojen je Dodatak Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci kojim se uređuje rad Etičkih 
povjerenstava i Vijeća časti kao tijela koja se brinu o provedbi Etičkog kodeksa, te će slijedom toga Poslovnik o radu Etičkog 
povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci trebati uskladiti s naprijed citiranim Dodatkom Etičkom kodeksu. Također, na istoj 
sjednici Senata se raspravljalo i o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, a nakon već provedene 
rasprave na Stručnom vijeću Centra za studije koji je prijedlog izmjena i dopuna citiranog Pravilnika uputio Senatu Sveučilišta 
u Rijeci na usvajanje, te bi Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci trebala biti usvojena na 
sljedećoj sjednici Senata. Dalje, dekanica navodi kako je Senat Sveučilišta u Rijeci Odlukom utvrdio područja namjene 
sredstava, a nastavno na Ugovor o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini potpisan s 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja kojim je utvrđen ukupan iznos za institucijsko financiranju znanstvene djelatnosti u 
proračunskoj godini 2018. godini. U nastavku, dekanica napominje kako će se dana 08. svibnja 2018. godine održati tematska 
sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, dok će 17. svibnja 2018. godine biti održana svečana sjednica povodom Dana 
Sveučilišta, a 18. svibnja 2018. godine održat će se svečanost dodjela nagrada i priznanja nastavnicima i studentima. Također 
će se u razdoblju od 25. do 26. svibnja 2018. godine održati Rektorska konferencija Alpe-Adria. Zaključno, dekanica ističe 
kako je professor emeritus Mehmed Čaušević dobitnik nagrade za životno djelo Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
„KOLOS“, dok je dobitnik nagrade za posebna dostignuća u struci (konstrukcije) mr. sc. Ivan Palijan, student Građevinskog 
fakulteta u Rijeci na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo. 
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Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća s 
informacijom o interesu za upise na preddiplomske studije Građevinskog fakulteta u Rijeci. Tako, prodekanica za nastavu i 
studente ističe kako se iz trenutne evidencije može zaključiti da je interes za upise na preddiplomske studije znatno manji 
nego prethodnih godina. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente navodi da će se precizniji podaci o upisima na 
preddiplomske studije Građevinskog fakulteta u Rijeci znati u mjesecu srpnju 2018. godine. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome kako je u sklopu programa Erasmus+, doc. dr. sc. Maja Gaćeša boravila tjedan dana na Sveučilištu u Ateni, dok je troje 
studenata iz Francuske završilo s boravkom na Građevinskom fakultetu u Rijeci u sklopu istog programa. Također, u sklopu 
programa Erasmus+ potpisani su i ugovori o suradnji s njemačkim sveučilištem Martin Luther iz Hallea te s turskim 
sveučilištem Istanbul Kultur University. Nastavno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da je u okviru Festivala 
znanosti uspješno održano svih šest predavanja kao i Dan otvorenih vrata Građevinskog fakulteta u Rijeci. Dalje, prodekanica 
za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe kako su nakon završena prva tri ispitna roka zimskog semestra pohvaljeni studenti koji 
su položili 28 ili više upisanih ECTS bodova, a radi se o 18% ukupnog broja studenata. U nastavku, prodekanica za 
osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da će se od 14. svibnja 2018. godine otvoriti mogućnost ispunjavanja studentskih anketa 
te će se od ovog semestra pokušati provesti ankete na način da će nastavnici na jednom od zadnjih sati na svojem predmetu 
odvojiti desetak minuta i zamolit će studente da ispune anketu putem mobilnog telefona. Nastavnici trebaju naglasiti važnost 
ispunjavanja anketa uz uvažavanje mogućnosti da student ne želi ispuniti anketu putem mobilnog telefona. Ovakav način 
provedbe studentskih anketa u cilju je veće izlaznosti studenata te će svim nastavnicima i suradnicima biti poslana pisana 
uputa. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da je na mrežnoj stranici Fakulteta otvorena rubrika 
CEEPUS gdje su postavljeni materijali vezani za taj vid mobilnosti. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi kako će se dana 11. svibnja 2018. godine održati sastanak Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci o 
kojem će izvijestiti članove Fakultetskog vijeća na idućoj sjednici. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i 
međunarodnu suradnju ističe kako je zaposlenicima poslao poziv za mentorsku radionicu koja će se 18. lipnja 2018. godine 
održati na Tehničkom fakultetu u Rijeci s ciljem pripreme nastavnika u preuzimanju mentorstva nad doktorskim studentima, te 
ovim putem još jednom poziva prisutne da se odazovu na istu, a osobito nastavnike na poslijediplomskom studiju koji dosad 
još nisu bili mentori, odnosno komentori. Dalje, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da su 
sve inicijalne potpore prošle administrativnu provjeru te su upućene na evaluaciju koju će po potpori provesti tri evaluatora sa 
znanstvenih institucija izvan Sveučilišta u Rijeci, a sam postupak će se provesti do kraja svibnja 2018. godine. Također, 
pripremljen je i tekst novog Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstva o kojem će donijeti odluka na 
sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako 
četveromjesečna Izvješća o radu doktorskih studenata treba predati do 31. svibnja 2018. godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da je sustav hlađenja u 
zgradi Fakulteta spreman te je od jučer u funkciji. Nastavno, prodekan za poslovne odnose ističe kako je Sveučilište raskinulo 
ugovor s trgovačkim društvom koje je bilo dužno održavati lift u zgradi Fakulteta, a do početka korištenja godišnjih odmora lift 
će biti popravljen. Zaključno, prodekan za poslovne odnose ističe kako će se u periodu od 14. do 16. lipnja 2018. godine u 
Opatiji održavati  trinaesti po redu Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva, a studenti Građevinskog fakulteta u Rijeci 
mogu besplatno slušati izlagatelje.  
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da je 53 studenata Građevinskog fakulteta sudjelovalo  
Građevinijadi, koja se u razdoblju od 02. do 07. svibnja 2018. godine održala u Bugarskoj, u odmaralištu Sunny Beach na obali 
Crnog Mora, te ovim putem napominje i zahvaljuje Riječkom sportskom savezu koji je iznosom u visini od 9.000,00 kuna 
participirao u troškovima odlaska studenata na ovaj događaj. Ujedno, predstavnica studenata ističe nezadovoljstvo studenata 
prijevoznikom zbog brojnih problema koji su se javili prilikom putovanja autobusom na predmetni događaj. Zaključno, 
predstavnica studenata napominje da će se 05. lipnja 2018. godine održati Studentski izbori za izbor studentskih predstavnika 
u Studentski zbor Sveučilišta te Studentske zborove sastavnica sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama te novim Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 
i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. godine. 
 

Točka 3. Usvajanje Odluke o  izboru jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 
profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 
znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
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1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 
profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke 
znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
2. Ova odluka dostavlja se na potvrdu Sveučilištu u Rijeci.  

 

Točka 4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice mr. sc. Lidije Pletenac, v. pred. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Mr. sc. Lidija Pletenac, v. pred. reizabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno 
područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana geometrija i topologija. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 5. Odluka o izmjenama i dopunama Studijskih programa: 
a) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
b) Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
c) Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo 
d) Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, sa dva „suzdržana“ glasa koji se 
odnose na izmjene i dopune Studijskog programa na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, natpolovičnom 
većinom glasova prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune studijskih programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 
2018./2019. na: 
 
a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
c) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 
d) Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

 
2. Prijedlozi izmjena i dopuna iz točke 1. sastavni su dijelovi ove odluke. 

 

Točka 6. Usvajanje odluke o Izvješću Povjerenstva za ocjenu teme 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 tema 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.“ 
 

Točka 7. Imenovanje predstavnika Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u Rijeci sukladno čl. 
58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci za mandatno razdoblje od 01. 
listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine izabire se kao predstavnica Građevinskog fakulteta u Rijeci za 
članicu Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
2. Ova odluka dostavlja se rektorici Sveučilišta u Rijeci putem Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora 

članova Senata.    

Točka 8. Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno povjerenstvo Građevinskog 
fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora. 
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Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci predlaže za članove i zamjenike članova Izbornog povjerenstva 
Građevinskog fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora, sljedeće zaposlenike iz redova nastavnog osoblja: 

 
- doc. dr. sc. Neira Torić Malić – članica 
- Petra Đomlija, v. pred. – zamjenica 
- doc. dr. sc. Goran Volf – član 
- doc. dr. sc. Željko Smolčić – zamjenik 

 
2. Postupak provedbe izbora propisan je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 

71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. godine. 

 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:15 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


