
1 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/08 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 12.07.2018. 
 

07. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 12. srpnja 2018.   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. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

4. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

5. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

6. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-
Tibljaš 

 

7. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

8. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

9. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

10. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

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. Dragan Ribarić  

18. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

19. doc. dr. sc. Leo Škec  

20. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

21. doc. dr. sc. Ivan Marović  

22. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

23. doc. dr. sc. Iva Mrak  

24. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

25. doc. dr. sc. Igor Ružić  

26. doc. dr. sc. Elvis Žic  

27. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

28. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

29. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

30. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

31. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

32. Saša Čohar Mančić, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

33. Dr. sc. Nevena Dragičević Predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima-zamjenica 

34. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

35. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  
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2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić Opravdano 

3. prof. dr. sc. Darko Meštrović Opravdano 

4. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
5. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
6. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

7. Tomislav Franković, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

8. Sara Čiča Predstavnica studenata 

9. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

10. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

11. Simona Gavez 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. Nakon što je isti 
pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Raspis natječaja za izbor: 

a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme. 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme. 
c) dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno 
polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

4. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2018./2019. 

5.  Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava plodouživanja zgrade Fakulteta 
između Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. 

6. Donošenje oduke o usvajanju mjera za provedbu izmjena doktorskog studija u skladu s preporukama iz 
reakreditacijskog postupka. 

7. Razrješenje predstavnika studenata u Knjižničnom odboru GFRI (na vlastiti zahtjev) i imenovanje novog 
predstavnika studenata za člana Knjižničnog odbora GFRI. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 6. 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 je povodom obilježavanja Dana 
Građevinskog fakulteta u Rijeci, dana 05. srpnja 2018. godine održana prezentacija XX knjige Zbornika radova Građevinskog 
fakulteta u Rijeci, dok je 06. srpnja 2018. godine, također povodom obilježavanja Dana Fakulteta održana i svečana sjednica 
Fakultetskog vijeća, te se zahvaljuje svima koji su prisustvovali ovim događanjima. U nastavku, dekanica navodi kako je u 
sklopu studentskog natječaja za inovacije društva Bina-Istra d.d., Tim Zemaljska cesta s Građevinskog fakulteta u Rijeci, 
predstavnik tima Adnan Delić (naziv projekta: „Solarni paneli kao glavni izvor energije“), dobio posebnu nagradu za kvalitetu i 
inovativnost. Ujedno, dekanica napominje da je dana 11. srpnja 2018. godine zajedno sa ostalim dekanima Građevinskih 
fakulteta u Hrvatskoj bila na sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike čije povod sklapanje Okvirnog sporazuma o 
suradnji s konzorcijem Građevinskih fakulteta u Hrvatskoj. Zaključno, dekanica navodi kako je održana i 16. sjednica Senata 
Sveučilišta u Rijeci, a jedna od bitnijih točaka Dnevnog reda bila je i izvješće rektorice kojim je upoznala članove Senata s 
raspravama na održanoj sjednici Rektorskog zbora, te o sukusu rasprave na sastancima Povjerenstva za izradu smjernica za 
programsko financiranje. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća s 
informacijom o trenutnom interesu za upise na preddiplomske studije Građevinskog fakulteta u Rijeci, te ističe da je je interes 
za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva nešto manji nego prethodnih godina, dok je za Preddiplomski 
stručni studij Građevinarstva iskazan nešto veći interes u odnosu na upisne kvote. Nastavno, prodekanica za nastavu i 
studente napominje kako joj za deset kolegija još nisu dostavljena Izvješća o održanoj nastavi pa poziva one nastavnike koji to 
još nisu učinili da dostave predmetna Izvješća. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe kako će tijekom idućeg 
tjedna nastavnicima dostaviti prijedlog Rasporeda sati za akademsku godinu 2018./2019. 
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Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome da je glede studentskih anketa samo devetero nastavnika Fakulteta odgovorilo na komentare studenata iz predmetnih 
anketa. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da je na sjednici Odbora za osiguranje i unaprjeđivanje 
kvalitete Sveučilišta iznesen Plan provedbe postupka unutarnje prosudbe sastavnica Sveučilišta u Rijeci za godinu 
2018./2019., a prema preliminarnom Planu prosudba Fakulteta bit će početkom studenog 2018. godine. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da je održan sastanak Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci na kojem veći dio vremena bio 
posvećen temi transfera tehnologije te je ocijenjeno da u tom pogledu Sveučilište ima veća očekivanja za realizaciju transfera 
tehnologije. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe da su objavljeni rezultati 
evaluacije inicijalnih potpora te su odobrena dva prijavljena projekta sa Građevinskog fakulteta u Rijeci i to doc. dr. sc- Lea 
Škeca te dr. sc. Nina Krvavice. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je 
prijavljeno 36 sažetaka radova za drugo izdanje „My First Conference“ koja će se održati 27. rujna 2018. godine na 
Pomorskom fakultetu u Rijeci. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako će im poslati poziv 
za dostavu Projektne dokumentacije stručnog rada zbog potrebe sređivanja arhivske građe na Fakultetu, iz razloga što jedan 
primjerak navedene dokumentacije mora ostati u arhivi Fakulteta. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje da će 
se za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora na Fakultetu napraviti servis opreme i rasvjete u dvoranama G-003 i G-
004, a troškove predmetnog servisa zajednički će snositi Građevinski fakultet u Rijeci i Sveučilište u Rijeci. 
 

Točka 3. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme. 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme. 
c) dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

a) 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 suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive 

konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme. 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, članica 

2. Izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, članica 

3. Doc. dr. sc. Paulo Šćulac, 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 U 
 

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

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i 

urbanizam, na određeno puno radno vrijeme. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
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1.Doc. dr. sc. Iva Mrak, članica 

2.Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, članica 

3.Doc. dr. sc. Luka Skansi, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 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 dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

1.Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, članica 

2.Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, članica 

3.Adam Butigan, mag. ing. geod., predavač, član 

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

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2018./2019. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika za akademsku godinu 2018./2019. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci 

  
2. Prijedlog Kalendara iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 5. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava plodouživanja zgrade 
Fakulteta između Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci daje suglasnost za sklapanje Ugovora o osnivanju prava 

plodouživanja dijela zgrade Fakulteta zabilježene kao pripadak prava građenja na k. č. br. 1438  upisanoj u z.k. ul. 

3993 k.o. Sušak, između Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci 

 
2. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava plodouživanja iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

Točka 6. Donošenje oduke o usvajanju mjera za provedbu izmjena doktorskog studija u skladu s preporukama iz 
reakreditacijskog postupka. 

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. Prihvaćaju se mjere za provedbu izmjena na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u skladu s 

preporukama iz reakreditacijskog postupka. 
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2. Preporuke iz točke 1. sastavni su dio ove odluke. 

Točka 7. Razrješenje predstavnika studenata u Knjižničnom odboru GFRI (na vlastiti zahtjev) i imenovanje novog 
predstavnika studenata za člana Knjižničnog odbora GFRI. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K U 
 

1. Lidija Simičić razrješava se članstva u Knjižničnom odboru Građevinskog fakulteta u Rijeci kao predstavnica 
studenata Fakulteta. 

2. Umjesto Lidije Simičić za članicu Knjižničnog odbora Građevinskog fakulteta u Rijeci imenuje se Matea Vareško kao 
predstavnica studenata Fakulteta. 

3. Članica Knjižničnog odbora iz točke 2. ove odluke imenuje se na vrijeme do 25. svibnja 2019. godine, odnosno do 
isteka mandata članova Knjižničnog odbora Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

4. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 12:45 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


