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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/11 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 11.10.2018. 
 

09. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 11. listopada 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. Svjetlan Feretić  

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

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

 

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. Ivan Marović  

21. doc. dr. sc. Iva Mrak  

22. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

23. doc. dr. sc. Elvis Žic  

24. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

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

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

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

34. Sara Čiča Predstavnica studenata 

35. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  
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2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

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

7. doc. dr. sc. Igor Ružić Opravdano 

8. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

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

10. Gabriela Jaki Predstavnica studenata 

11. Ana Mužić Predstavnica studenata 

12. Sandra Štajdohar 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 8. redovite sjednice i 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o izboru dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

4. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na 
neodređeno puno radno vrijeme. 

5.  Imenovanje članova Odbora za doktorski studij. 

6. Imenovanje članova Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika i 
suradnika. 

7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif. 

8. Potvrda izbora predstavnika studenata u Fakultetsko vijeće GF RI. 

9. Rezultati upisa u akademsku godinu 2018./2019. 

10 Usvajanje plana održavanja sjednica Fakultetskog vijeća u 2018. i 2019. godini.  
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 8. redovite sjednice i 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnici s 8. redovite sjednice i 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini jednoglasno se usvajaju. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić ukratko započinje svoje izvješće sa obavijesti da je dana 24. rujna 2018. u 
Mostaru, BiH, prisustvovala desetoj obljetnici osnivanja Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta, dok je dana 25. rujna 2018. 
godine boravila u Splitu na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije povodom otvaranja Zajedničkih temelja 2018. kao 
redovitog skupa mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti. Nadalje, dekanica ističe da je 
Građevinski fakultet u Rijeci dobio zahvalnicu za provedenu edukaciju i radionicu pod nazivom „3D skeniranje Orlandovog 
stupa“, održanoj dana 04. i 05. listopada 2018. godine u Dubrovniku u organizaciji Zajedničke tehničke Grada Dubrovnika, 
Sveučilišta u Dubrovniku te Građevinskog fakulteta u Rijeci kojeg je kao gost-predavač predstavljao Duje Kalajžić. U nastavku, 
dekanica napominje da će se dana 15. listopada 2018. godine u Zagrebu održati finalna prezentacija i dodjela nagrada za 
natječaj studentskih inovacija društva Bina-Istra d. d., na kojem je nagrađen i Tim Zemaljska cesta s Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, predstavnik tima Adnan Delić (naziv projekta: „Solarni paneli kao glavni izvor energije“). Zaključno, dekanica ističe kako 
je Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio i potvrdio Odluku Fakultetskog vijeća o Izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2018. godinu. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne članove Vijeća o tome da su Završeni 
upisi na sve godine Preddiplomskog sveučilišnog i Diplomskog sveučilišnog studija, Preddiplomskog stručnog (redovnog i 
izvanrednog) studija te Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstva. Nadalje, prodekanica za nastavu i 
studente navodi kako su svi Izvedbeni nastavni programi dostavljeni u Referadu te će biti postavljeni na web stranice Fakulteta 
nakon što SIC formira adekvatnu strukturu. Ujedno, prodekanica za nastavu i studente napominje da je vanjski suradnik Denis 
Lopac, prof. odustao  od izvođenja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na vježbalištu zbog neprilagođenih uvjeta te će se 
nastava odvijati kroz pješačke pohode, planinarenje i teretanu (Scorpion gym, demonstrator Edis Jasprica). Također, primljene 
su te odobrene demonstrature za 4 kolegija (Linearna algebra, Konstruktivna geometrija, Mehanika 1, Informatika), a svi koji 
imaju namjeru tražiti demonstratore u zimskom semestru trebaju do kraja mjeseca poslati molbe. U nastavku, prodekanica za 
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nastavu i studente navodi kako će se kroz desetak dana održati sastanak s nastavnicima i asistentima radi usklađivanje 
termina kolokvija. Prijedlog će biti poslan Studentskom zboru, a svi termini bi trebali biti objavljeni do kraja mjeseca. Dalje, 
prodekanica za nastavu i studente ističe da U ovom semestru studenti ukupno slušaju 85 kolegija. Studenti su načelo 
raspoređeni po grupama putem ISVU sustava dok je satnica složena na način da se vježbe ne preklapaju s vježbama, 
primjerice student je raspoređen uvijek u istu grupu bez obzira o godini studija tamo gdje je jednak broj grupa. Ukoliko postoje 
preklapanja predlaže se da se studenti jave direktno nastavnicima te dogovore prebacivanje iz grupe u grupu jer nastavnik 
može bolje procijeniti koliko studenata može biti u nekoj grupi. Ako žele, nastavnici mogu provjeriti kod voditeljice Referade 
radi li se o preklapanju ili ne. Nadalje, prodekanica za nastavu i studente navodi da ukoliko ima studenata koji pohađaju 
nastavu, a nisu na popisu na Nastavničkom portalu, isti se trebaju javiti u Referadu zbog reguliranja statusa. Također, određen 
je novi koordinator za Studente-mentore, a to je student Luka Srdoč. Ujedno, napominje se kako je objavljen i poziv za 
zainteresirane studente – mentore. Nastavno, prodekanica za nastavu i studente ističe da je dana 09. listopada 2018. godine 
održana Sjednica Stručnog vijeća s koje treba izdvojiti raspravu o korištenju sustava za provjeru izvornosti radova Turnitin koji 
će se prema informacijama i dalje koristiti, ali su pregovori o cijeni još u tijeku. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente 
najavljuje da će se 17. listopada 2018. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani „Akvarija“ Studentskog centra Rijeka na 
Kampusu održati prezentacija Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci te okrugli stol o akademskoj čestitosti, a sudionici 
prezentacije su Etička povjerenstva svih sastavnica Sveučilišta. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća ukratko 
napominje da će u okviru programa Erasmus+ tijekom zimskog semestra na Fakultetu boraviti sedam studenata iz Francuske i 
Portugala. Dalje, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe kako 78 % predmetima koji se predaju na Fakultetu 
koristi neki oblik e-učenja. U nastavku, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je završena Samoanaliza 
za postupak reakreditacije studijskih programa Građevinskog fakulteta u Rijeci te koristi priliku da zahvali prof. dr. sc. 
Aleksandri Deluka-Tibljaš, prof. dr. sc. Barbari Karleuši, prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću te upravi Fakulteta na svim sugestijama 
i prijedlozima tijekom pregleda predloženog dokumenta Samoanalize. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i 
razvoj napominje kako je u fazi završavanja i Samovrednovanje za postupak unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
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 svrhu raspisa i objave natječaja na engleskom jeziku za upis u 
prvu godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo izradio profil na portalu ResearchGate. Ujedno, za upis u 
prvu godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pristiglo je ukupno pet (5) prijava, te su svi pristupnici prošli 
upisni prag. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva prisutne da mu dostave 
podatke o prijavljenim Sveučilišnim projektima i napominje da je održan sastanak Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci na 
kojem je najveći dio vremena bio posvećen temi otvorene znanosti i na čemu se trenutno intenzivno radi. Također, održan je i 
sastanak Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte na kojem je navedeno da se izvješća za „stare“ Sveučilišne potpore 
mogu predati u razdoblju od 15. listopada do 30. studenog 2018. godine s time da u njima treba naznačiti što je napravljeno u 
proteklom jednogodišnjem razdoblju, ali se i osvrnuti na cijelo razdoblje te naznačiti postignuća po dodijeljenim potporama. 
Ujedno, sredstva s navedenih potpora se mogu potrošiti do kraja kalendarske godine. Zaključno, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je u Pravilnik o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci uveden 
institut priznanja počasnog profesora koji se može dodijeliti nastavnicima i znanstvenicima iznimnog međunarodnog ugleda, a 
koji nisu zaposlenici Sveučilišta. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako povodom servisa 
opreme i rasvjete u dvoranama G-003 i G-004 još treba napraviti određene zahvate na opremi te su mogući problemi s 
rasvjetom u predmetnim dvoranama. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje da se radi na otklanjanju problema 
vezanih za djelomično ili potpuno zasjenjivanje učionica, odnosno predavaonica u zgradi Fakulteta, međutim postojeći sustav 
za zaštitu od sunca (brisoleji) je prilično složen, te će otklanjanje ove smetnje potrajati određeno vrijeme dok se ne nađe 
optimalno rješenje. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča izvještava prisutne o tome da je u razdoblju od 24. do 30. rujna 2018. godine održan 
Kamp za brucoše-Ribroo, kojom prilikom su se studenti prve godine sastavnica Sveučilišta u Rijeci kroz radionice, sportske 
aktivnosti i druženja upoznavali sa studiranjem na Sveučilištu u Rijeci, odnosno njegovim sastavnicama. Ujedno, izvještava da 
je dana 5. listopada 2018. godine održana konstituirajuća sjednica Skupštine Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u 
Rijeci na kojoj je izabrana predsjednica i zamjenik predsjednice Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci kao i 
predstavnici studenata u Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci. Također, predstavnica studenata napominje da je 
dana 10. listopada 2018. godine održana i konstituirajuća sjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na kojoj je 
studentica Pegi Pavletić izabrana za predsjednicu. Zaključno, predstavnica studenata najavljuje održavanje humanitarnog  
koncerta „Gradimo bolju budućnost“ koji će se održati u auli Građevinskog fakulteta u Rijeci dana 26. listopada 2018. godine s 
ciljem da se donacijama pomogne udruzi „DIP“ koja se u okviru svojih aktivnosti bavi djecom i mladima s poteškoćama u 
razvoju, poremećajima u ponašanju i kroničnim bolestima. 
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Točka 3. Usvajanje Odluke o izboru 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. Mr. sc. Mirko Husak, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje geodezija, 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. Andrej Marinović, dipl. ing. geod., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno 

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

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  
 

Točka 4. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno 
puno radno vrijeme. 

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 građevinarstvo, na Katedri za 
hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 

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

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

2. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 

3. Prof. dr. sc. Goran Lončar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

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

 

Točka 5. Imenovanje članova Odbora za doktorski studij. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Imenuju se članovi Odbora za doktorski studij, kako slijedi: 
 

- Prof. dr. sc. Gordan Jelenić – predstavnik nastavnika 
- Prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević – predstavnica nastavnika 
- Izv. prof. dr. sc. Davor Grandić – predstavnik nastavnika  
- Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. – predstavnica studenata 

 
2. Članovi Odbora iz točke 1. ove odluke biraju se na rok od 3 (tri) godine. 

 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 6. Imenovanje članova Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika 
i suradnika. 
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Nakon obrazloženja  te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević imenuje se za predsjednicu Žalbenog stegovnog povjerenstva 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

2. Doc. dr. sc. Igor Ružić imenuje se za zamjenika doc. dr. sc. Sanje Dugonjić Jovančević, predsjednice Žalbenog 
stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
3. Doc. dr. sc. Paulina Krolo imenuje se za članicu Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u 

Rijeci iz redova nastavnika i suradnika. 
 

4. Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan imenuje se za članicu Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog 
fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika i suradnika. 

 
5. Doc. dr. sc. Natalija Bede imenuje se za zamjenicu doc. dr. sc. Martine Vivode Prodan, članice Žalbenog 

stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova nastavnika i suradnika. 
 

6. Doc. dr. sc. Nevena Dragičević imenuje se za članicu Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta 
u Rijeci iz redova nastavnika i suradnika. 

 
7. Mandat imenovanih iz točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ove Odluke iznosi 3 godine. 
 
8. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sare Grbčić, 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 ocjenu doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif. pod naslovom: „Linked Interpolation and 
Strain Invariance in Finite-Element Modelling of Micropolar Continuum - Vezana interpolacija i invarijantnost deformacija u 
konačnim elementima za modeliranje mikropolarnog kontinuuma“, u sastavu: 

 
1. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, Građevinski fakultet u Rijeci, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, vanjski član 
3. Prof. dr. sc. Boštjan Brank, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, vanjski član 

 
2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke dužno je svoje Izvješće o ocjeni doktorskog rada dostaviti Fakultetskom vijeću 
Građevinskog fakulteta u Rijeci najkasnije u roku tri mjeseca od primitka doktorskog rada. 

 

Točka 8. Potvrda izbora predstavnika studenata u Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci izabiru se: 

1. Gabriela Jaki – predstavnica studenata 

(Emina Smlatić), zamjenica predstavnice) 
 

2. Sandra Štajdohar – predstavnica studenata 

(Alen Malagić, zamjenik predstavnice) 
 

3. Luka Srdoč – predstavnik studenata 

(Nina Barić, zamjenica predstavnika) 
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4. Ana Mužić – predstavnica studenata 

(Simona Ivić, zamjenica predstavnice) 
 

5. Sara Čiča - predstavnica studenata 

(Matea Vareško, zamjenica predstavnice) 
 

6. Sara Pajalić, mag. ing. aedif. - predstavnica studenata poslijediplomskog studija 

(Anton Bogdanić, zamjenik predstavnice) 
 

7. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. - predstavnica studenata poslijediplomskog studija 

(Tomislav Franković, zamjenik predstavnice) 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

Točka 9. Rezultati upisa u akademsku godinu 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 Izvješće o rezultatima upisa u akademsku godinu 2018./2019., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

 

Točka 10. Usvajanje plana održavanja sjednica Fakultetskog vijeća u 2018. i 2019. godini. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog Plana održavanja sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2018./2019. 
 

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

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 12:35 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


