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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/09 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 20.09.2018. 
 

08. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 20. rujna 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. Nevenka Ožanić  

2. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

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

 

4. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

5. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

6. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

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

Dekanica 

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

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

Jovančević 
 

13. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  

14. doc. dr. sc. Ivan Marović  

15. doc. dr. sc. Goran Volf  

16. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

17. doc. dr. sc. Igor Ružić  

18. doc. dr. sc. Elvis Žic  

19. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

20. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

21. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

22. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

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

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

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

26. Sara Čiča Predstavnica studenata 

27. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Gojko Balabanić  

3. prof. dr. sc. Ivica Kožar Opravdano 

4. prof. dr. sc. Gordan Jelenić Opravdano 

5. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić Opravdano 

6. prof. dr. sc. Darko Meštrović Opravdano 

7. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
8. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić Opravdano 
9. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
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10. doc. dr. sc Edita Papa Dukić Opravdano 
11. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 
12. doc. dr. sc. Neira Torić Malić Opravdano 
13. doc. dr. sc. Paulo Šćulac Opravdano 
14. doc. dr. sc. Iva Mrak Opravdano 

15. Nina Čeh, mag. ing. aedif.. Predstavnica studenata poslijedipl. studija-opravdano 

16. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

17. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

18. 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 i predlaže da se 
isti dopuni točkom 17 naziva: Imenovanje članice Povjerenstva za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u 
akademskoj godini 2018./2019. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Usvajanje Odluke o izboru 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. 

4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno 
radno vrijeme. 
b) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 
c) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

5.  Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora doc. 
dr. sc. Igora Ružića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika: prof. dr. sc. Borisa Podobnika. 

7. Odluka o usvajanju Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

8. Odluka o usvajanju Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na GFRI. 

9. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. 

10 Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Nine Čeh mag. ing. aedif. 

11 Odluka o izuzeću članice Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog suradnika u 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 (na vlastiti zahtjev) i imenovanje novog 
člana/članice u Stručno povjerenstvo za provođenje postupka predmetnog izbora. 

12 Izbor prodekana za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021. godine. 

13 Imenovanje zamjenika predsjednice Stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

14 Imenovanje zamjenika članice Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova 
nastavnika. 

15 Odluka o usvajanju Programa cjeloživotnog učenja/obrazovanja na GF RI: 
1. Program: Procjena utjecaja zahvata na okoliš; 
2. Program: Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

16 Odluka o Izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF Rijeka u 2018. godini. 

17 Imenovanje članice Povjerenstva za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u akademskoj 
godini 2018./2019. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. 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 između Sveučilišta u 
Rijeci i Građevinskog fakulteta u Rijeci sklopljen Ugovor o osnivanju prava plodouživanja dijela zgrade Fakulteta. Nadalje, 
dekanica obavještava prisutne članove Vijeća da s danom 30. rujnom 2018. godine prof. dr. sc. Gojko Balabanić i prof. dr. sc. 
Darko Meštrović odlaze u mirovinu. U nastavku, dekanica napominje da je za potrebe kapitalnih investicija Sveučilištu u Rijeci, 
točnije Medicinskom fakultetu, odobreno samo 450.000,00 kuna, iako od nadležnog ministarstva zatraženo 11.000.000,00 
kuna za cijelo Sveučilište.  Dalje, napominje da će se na riječkom Korzu u periodu od 12. do 19. listopada 2018. godine održati 
izložba na kojoj će se predstaviti sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci, pa tako i Građevinski fakultet u Rijeci. Zaključno, 
dekanica navodi da će se u ponedjeljak 24. rujna 2018. u Mostaru, BiH, održati deseta obljetnica osnivanja Udruge hrvatskih 
građevinskih fakulteta. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća navodi kako će se održati  
pripremni tečaj za studente prve godine tjedan dana prije početka nastave u periodu od 24. do 29. rujna 2017. godine. 
Pripremni tečaj iz matematike održat će mr.sc. Ines Radošević, iz nacrtne geometrije mr.sc. Lidija Pletenac, a pripremni tečaj 
iz tehničke mehanike održat će Miran Tuhtan, mag. ing. aedif. Nadalje, prodekanica za nastavu i studente navodi da je u 
suradnji sa šefovima katedri definiran zbirni Izvedbeni nastavni plan za sljedeću akademsku godinu koji bi trebao biti usvojen 
na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća. Također, danas će biti objavljen i raspored sati za cijelu akademsku godinu. Krajnji 
rok za slanje Izvedbenih nastavnih planova je utorak 25. rujna 2018. godine do 12:00 sati, a potrebno ih je dostaviti i za zimski 
i za ljetni semestar. U nastavku, prodekanica za nastavu i studente navodi da je do propisanog roka zaprimljeno ukupno 18 
prijava, odnosno zamolbi za prijelaze, te 1 zamolba za priznavanje ispita, a u utorak, 18. rujna 2018. godine održan je 
sastanak Odbora za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija na kojem se odlučivalo o prijelazima između 
studijskih programa na Građevinskom fakultetu Rijeci kao i prijelazima sa srodnih fakulteta na Građevinski fakultet u Rijeci. 
Ujedno, prodekanica za nastavu i studente ističe da će se 21. rujna 2018. godine održati upisi na prvu godinu preddiplomskih 
studija te upisi za studente koji prelaze na naš Fakultet, dok će se upisi na više godine svih studija održati do 25. rujna 2018. 
godine. Dalje, prodekanica za nastavu i studente navodi da je održana 13. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije, na kojoj 
su prezentirane informacije o rezultatima upisa u ljetnom roku. Popunjeno je 72% kapaciteta, a tijekom zadnje tri godine 
zabilježen je kontinuirani pad (2017-18 79%, 2016-17 – 83%), međutim neke kvote su i povećane. Također, dobivena je 
informacija kako će sustav za provjeru izvornosti Turnitin možda biti zamijenjen jeftinijim zbog povećane cijene te se o tome 
još pregovara),a  tijekom zimskog semestra na Fakultetu će se instalirati novi sustav ISVURI zbog prilagodba ISVU sustava 
našem Pravilniku o studijima. Nastavno, prodekanica za nastavu i studente navodi kako će se u Zagrebu i Rijeci (16. i 18. 
listopada 2018. godine) održati sajam stipendija. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe da je prof. dr. sc. 
Aleksandra Deluka Tibljaš prezentirala Dane cjeloživotnog obrazovanja koji će se održati u razdoblju od 1. do 5. listopada 
2018. godine, a prezentirana je i EMREX mreža kao sustav nove usluge za studente i razmjenu studentskih ocjena. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća zahvaljuje svima 
koji su sudjelovali u izradi samoanalize i napominje da se Povjerenstvo za samoanalizu sastalo 17. rujna 2018. godine te je 
tom prilikom uz određene korekcije i prihvatilo tekst samoanalize. Predmetni tekst je poslan svim zaposlenicima Fakulteta a 
rok unos komentara i korekcija eventualnih pogrešaka je do 24. rujna 2018. godine. Prodekanica za osiguravanje kvalitete i 
razvoj podsjeća prisutne kako samoanalizu treba predati do kraja mjeseca listopada, dok će Povjerenstvo za ocjenu iste 
boraviti na Fakultetu početkom prosinca 2018. godine. U nastavku, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje 
kako je nastavnicima poslala tablice za ažuriranje podataka o predmetima koji koriste neki oblik e-učenja, a danas je krajnji rok 
za upis tih promjena, odnosno podataka. Dalje, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe kako će u okviru programa 
Erasmus+ tijekom zimskog semestra na Fakultetu boraviti sedam studenata. Također, prihvaćen je za financiranje i projekt u 
sklopu Erasmus+ programa Unaprjeđenje studijskih programa visokoškolskih ustanova na kojem Građevinski fakultet u Rijeci 
sudjeluje zajedno s Sveučilištem u Nišu i 12 drugih sveučilišta iz Grčke, Srbije, Crne Gore, Kosova, BiH, Bugarske, Portugala, 
Austrije i Norveške. Predmetni projekt će se baviti unaprjeđenjem studijskih programa diplomskih studija u području 
gospodarenja vodama a voditeljica projekta je prof. dr. sc. Barbara Karleuša. Ujedno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i 
razvoj napominje da je u okviru Erasmus+ programa mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja KA107 potpisan 
ugovor sa Sveučilištem u Odessi, a dobivena je mobilnost za jednog nastavnika u trajanju od 16 dana, te će uskoro, na razini 
Fakulteta, biti i objavljen natječaj za tu mobilnost. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da će se u 
periodu od 16. do 18. listopada 2018. godine u Zagrebu i u Rijeci, održati Sajam stipendija, a Građevinski fakultet u Rijeci će 
se tom prilikom predstaviti u okviru štanda Sveučilišta u Rijeci. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća navodi da je AZVO za svoju sjednicu koja će se održati tijekom listopada 2018. godine uvrstio u dnevni red i točku 
koja se odnosi na postupak reakreditacije Poslijediplomskog sveučilišnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Dalje 
napominje kako je održan sastanak Stručnog vijeća za internacionalizaciju Sveučilišta na kojem je posebno apostrofirana 
važnost Pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci za koju postoji i odluka, pa predlaže da se sve buduće prijave za 
sveučilišne projekte stave u kontekst Pametne specijalizacije jer će recenzenti projekata dobiti upute za vrednovanje prijava. 
Također napominje da će se odobrene prijave objediniti kako bi se dobio katalog znanstvenih interesa i kompetencija 
Sveučilišta u Rijeci. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe da će se u razdoblju 



4 

 

od 26. do 28. rujna 2018. godine održati manifestacija Rijeka tehnologija te posebno napominje da će u sklopu ove 
manifestacije predavanja održati i tri studenta poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci, Miran Tuhtan, Luka Zaharija i Davor Stipanić. Također, u sklopu iste manifestacije dana 27. rujna 2018. 
godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održat će se drugo izdanje „My First Conference“ na koj će sudjelovati devet autora s 
Građevinskog fakulteta u Rijeci, a u okviru predmetne manifestacije će se održati i Noć istraživača na kojoj će sudjelovati doc. 
dr. sc. Edita Papa Dukić, doc. dr. sc. Paulo Šćulac, Nina Čeh, mag. ing. aedif. i Miran Tuhtan, mag. ing. aedif. Dalje, prodekan 
za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako je zbog velikog obujma terenskog rada, na vlastiti 
zahtjev, Robert Skender razriješen uloge Povjerenika za otpad Građevinskog fakulteta u Rijeci, a za umjeto njega za 
Povjerenika je imenovan Dominik Štrok zaposlen u Laboratoriju za konstrukcije. Zaključno, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako je u vrijeme kada je bio imenovan za znanstvenog menadžera Građevinski 
fakultet u Rijeci registriran kao profitabilna organizacija kako bi se dobio PIC code koji se koristi za prijave EU projekata, 
međutim to se pokazalo kao problem i trenutno radi na tom da se Fakultet registrira kao neprofitabilna organizacija. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako je od Hrvatske 
elektroprivrede dobivena suglasnost za uporabu fotonaponske elektrane koja se nalazi na zgradi Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, te se očekuje njeno skoro stavljanje u funkciju. Dalje, prodekan za poslovne odnose napominje kako je u zgradi, točnije 
predavaonicama Fakulteta u većem dijelu napravljen i servis rasvjete i opreme. Zaključno, prodekan za poslovne odnose ističe 
kako se krenulo i s nabavkom nove računalne opreme. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da se studenti trenutno pripremaju za predstojeće  
projekte Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa. Također, predstavnica studenata 
napominje kako će se u razdoblju od 27. do 30. rujna 2018. godine održati RIBROO-kamp za brucoše 2018. u sklopu kojeg će 
biti organizirane razne radionice i manifestacije za studente prve godine na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

Točka 3. Usvajanje Odluke o izboru 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. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, sa dva „suzdržana“ glasa, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, 
usvojena je sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

1. Jug Drobac, mag. ing. aedif., izabire se 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. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu 01. listopada 2018. godine. 

 

Točka 4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno 
vrijeme. 
b) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 
c) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje matematika, 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 nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na 
Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 

  
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. Leo Škec, član 

3. Prof. dr. sc. Goran Turkalj, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski 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 naslovno nastavno zvanje predavač za 

znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

 
1.Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, član 

2.Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, članica 

3.Prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica 

       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 naslovno suradničko zvanje asistent za 

znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

 
1. Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, član 

2. Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, članica 

3. Prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica 

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

Točka 5. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Igora Ružića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. Igora Ružića u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom 
polju građevinarstvo. 

 
2. Mišljenje i prijedlog o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje iz točke 1. Ove odluke dostavlja se na 

odlučivanje Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti-polja arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

Točka 6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika: prof. dr. sc. Borisa Podobnika. 
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Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Borisa Podobnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor. 

 
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta utvrđenih Odlukom o 

nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj:122/17), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Dario Vretenar, akademik, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

2. Prof. dr. sc. Dubravko Klabučar, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

 
3. Stručno povjerenstvo obvezno je Fakultetskom vijeću dostaviti mišljenje iz točke 2. ove odluke u roku od 30 

dana od dana imenovanja, a za pisanje izvješća zadužuje se prvi član. 

Točka 7.Odluka o usvajanju Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, sa dva „suzdržana glasa“, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, 
usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

Točka 8. Odluka o usvajanju Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na GFRI. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  
 

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

Točka 9. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Nine Čeh, 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 Nine Čeh, mag. ing. aedif., pod pod naslovom: 
„Doprinos dinamičkoj karakterizaciji uređenih blokovskih sustava – A Contribution to Dynamic Characterisation of Ordered 
Blocky Systems.“ 

 

Točka 10. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Nine Čeh 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 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. pod naslovom: „Doprinos 
dinamičkoj karakterizaciji uređenih blokovskih sustava – A Contribution to Dynamic Characterisation of Ordered 
Blocky Systems.“, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Željana Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 
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predsjednica i vanjska članica 
2. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, član 
3. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, vanjski član 

 
2. Obrana doktorskog rada iz točke 1. ove odluke održat će se dana 09. listopada 2018. godine, u predavaonici G-

003, s početkom u 12:30 sati. 
 

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

Točka 11. Odluka o izuzeću članice Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog suradnika u 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 (na vlastiti zahtjev) i imenovanje novog 
člana/članice u Stručno povjerenstvo za provođenje postupka predmetnog izbora. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prof. dr. sc. Katja Marasović imenuje se članicom Stručnog povjerenstva za provođenje natječajnog postupka 
izbora jednog suradnika u 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, umjesto doc. dr. sc. Ive Mrak. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 12. Izbor prodekana za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021. godine. 

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

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić izabire se za prodekanicu za nastavu i studente.    
 
2. Djelokrug rada prodekanice iz točke 1. ove odluke utvrđen je Statutom Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine.  

 
 

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

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš izabire se za prodekana za znanstveni-istraživački rad i međunarodnu suradnju.    
 
2. Djelokrug rada prodekana iz točke 1. ove odluke utvrđen je Statutom Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine.  

 
 

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

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić izabire se za prodekana za poslovne odnose.    
 
2. Djelokrug rada prodekana iz točke 1. ove odluke utvrđen je Statutom Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine.  

 
 

d) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
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O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić izabire se za prodekanicu za osiguravanje kvalitete i razvoj.   
 
2. Djelokrug rada prodekanice iz točke 1. ove odluke utvrđen je Statutom Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine.  

 

Točka 13. Imenovanje zamjenika predsjednice Stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, imenuje se za zamjenika predsjednice Stegovnog povjerenstva Građevinskog 
fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika i suradnika, umjesto doc. dr. sc. Maje Gaćeše kojoj je prestao radni 
odnos na Fakultetu. 

 
2. Mandat imenovanog iz točke 1. ove Odluke iznosi 3 godine. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 14. Imenovanje zamjenika članice Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova 
nastavnika. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Tomislav Franković, mag. ing. aedif., imenuje se za zamjenika Marijane Cuculić, dipl. ing. građ., članice 
Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika i suradnika, umjesto 
doc. dr. sc. Maje Gaćeše kojoj je prestao radni odnos na Fakultetu. 

 
2. Mandat imenovanog iz točke 1. ove Odluke iznosi 3 godine. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 15. Odluka o usvajanju Programa cjeloživotnog učenja/obrazovanja na GF RI: 
1. Program: Procjena utjecaja zahvata na okoliš; 
2. Program: Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

 
 

1. Prihvaća se sljedeći Program cjeloživotnog obrazovanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci: 
 
1. Program: Procjena utjecaja zahvata na okoliš 
2. Program: Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

 
2. Ova odluka s potrebnim prilozima dostavlja se Sveučilištu u Rijeci. 

 

Točka 16.Odluka o Izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF Rijeka u 2018. 
godini. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Potvrđuju se Izmjene Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci za 2018. godinu. 

 
2. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Točka 17. Imenovanje članice Povjerenstva za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u akademskoj 
godini 2018./2019. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić imenuje su Povjerenstvo za upis na Preddiplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2018./2019., umjesto doc. dr. sc. Maje Gaćeše kojoj je prestao radni odnos na 
Fakultetu. 

 
2. Djelokrug rada Povjerenstva iz točke 1. ove odluke propisan je Pravilnikom o studijima Građevinskog fakulteta u 

Rijeci. 
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:00 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


