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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/13 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 15.11.2018. 
 

10. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 15. studeni 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. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

5. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

6. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

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 Edita Papa Dukić  
15. doc. dr. sc. Leo Škec  

16. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

17. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

18. doc. dr. sc. Ivan Marović  

19. doc. dr. sc. Ivan Mrak  

20. doc. dr. sc. Igor Ružić  

21. doc. dr. sc. Elvis Žic  

22. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

23. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

24. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

25. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

26. doc. dr. sc. Nevena Dragičević  

27. doc. dr. sc. Natalija Bede  

28. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

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

30. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

31. Anton Bogdanić Predstavnik studenata poslijedipl. studija-zamjenik 
32. Sara Čiča Predstavnica studenata 

33. Gabriela Jaki Predstavnica studenata 

34. Ana Mužić  

35. Sandra Štajdohar  

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
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3. prof. dr. sc. Željko Arbanas Opravdano 
4. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-

Tibljaš 
Opravdano 

5. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović Opravdano 

6. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  
7. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
8. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

9. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

10. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

11. Saša Čohar Mančić, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-Opravdano 

12. Luka Srdoč Predstavnik studenata - Opravdano 

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 09. redovite i 03. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Odluka o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Nine Čeh za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljene tehničke znanosti.  
4. Odluka o poništenju natječaja za izbor: 

a) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 
b) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

5.  Izvješće o uspješnosti studiranja u ak. god. 2017./2018. 
6. Imenovanje nastavnika-savjetnika za studente 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog 

stručnog studija Građevinarstvo. 

7. Usvajanje Odluke o uvjetima upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni 
studij Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

8. Usvajanje Odluke o upisnim kvotama za Preddiplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij, Diplomski 
sveučilišni studij te Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo za ak. god. 2019./2020. 

9. Imenovanje Povjerenstva za diplomske i završne radove u ak. god. 2018./2019. 
10 Odluka o pokretanju poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2018./2019. 

11 Usvajanje Izvedbenog plana nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u akademskoj 
godini 2018./2019. 

12 Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif. 

13 Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Sare Grbčić mag. ing. aedif. 

14 Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tee Rukavine, mag. ing. aedif. 

15 Imenovanje predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima i odgovarajućim radnim mjestima u Odbor za 
osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 

16 Potvrda izbora zamjenika predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima u Fakultetsko vijeće GF RI. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 09. redovite i 03. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnici s 9. redovite i 3. 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 započinje svoje izvješće sa obavijesti da je dana 16. listopada 2018. 
godine održana sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je rektorica najavila da će se putem Odbora za statutarna i 
pravna pitanja Sveučilišta u Rijeci predložiti promjena načina izbora rektora. Također, rektorica je na istoj sjednici Senata 
izvjestila prisutne članove Senata da su tijeku pregovori s Ministarstvom znanosti i obrazovanja o novim programskim 
ugovorima za financiranje javnih visokih učilišta, a trenutno je Sveučilište u Rijeci dobilo samo jedan projekt 
internacionalizacije diplomskog studija Matematike i diplomskog studija Biotehnologije. Ujedno, na istoj je sjednici rektorica 
najavila održavanje izvanredne tematske sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci za dan 06. studenog 2018. godine s temom 
Izazovi i strateški razvoj Sveučilišta u Rijeci. Nadalje, dekanica poziva prisutne članove Vijeća da dostave podatke o 
nagrađenim nastavnicima, odnosno znanstvenicima, obzirom se krajem svake godine na Sveučilištu održava dodjela godišnjih 
nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci. U nastavku, dekanica napominje da je u sklopu Projekta EPK Rijeka 2020 organiziran 
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obilazak Kampusa Sveučilišta u Rijeci, a u sklopu toga također i Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojom su prilikom građani 
posjetili i Laboratorij za hidrotehniku kroz koji ih je vodila dr. sc. Ivana Sušanj Čule. Ujedno, dekanica ističe da je Karlo Šaban, 
student preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva, na svjetskom prvenstvu u boćanju održanom u Kini osvojio prvo 
mjesto u kategoriji juniora i disciplini pojedinačno klasično, te mu čestita na iznimnom uspjehu. Zaključno, dekanica napomin je 
da se u prosincu mora donijeti Odluka o Planu, umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu te najavljuje i promjene Statuta i Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća navodi da je održana 
koordinacija s nastavnicima i asistentima oko usklađivanja termina kolokvija i ispita. Prijedlog termina za zimski semestar 
poslan je Studentskom zboru te su isti objavljeni. Zbog izvanrednih obveza voditeljice Referade (uvođenja sustava ISVU-RI) 
nešto kasnije će se objaviti Raspored dežurstava kao i termini za ljetni semestar te 3. i 4. rok za predmete zimskog semestra 
dok će u rujanskom roku razmak između 3. i 4. termina biti manji od 14 dana, kako bi se stiglo izvršiti  upise na vrijeme. 
Također, određeni su demonstratori za zimski semestar, te su termini demonstratura objavljeni na mrežnim stranicama 
Fakulteta. Nastavno, prodekanica napominje da će se upisi u ljetni semestar provoditi u drugom tjednu mjeseca prosinca. 
Ujedno, prodekanica navodi kako je voditeljica Referade bila na tečaju za uvođenje novog sustava ISVU-RI, uvođenje novog 
sustava je u tijeku te će nastavnici kod ispitnih lista upisivati samo postotke, ne i brojčanu i slovnu ocjenu, međutim moći će se 
upisivati ocjene samo za studente koji su prijavljeni na ispit i neće biti mogućnosti naknadnog dodavanja studenata na rok. U 
nastavku, prodekanica navodi da je dana 14. studenog 2018. godine započeo tečaj AUTOCAD-a kojeg vode tri studenta 
Fakulteta. Sam tečaj održava se srijedom ujutro, od 8.00 do 10.00 sati u prostoriji G-111, tijekom mjeseca studenog i prosinca 
2018. godine. Dalje, prodekanica navodi da je u utorak, 13. studenog 2018. godine održana sjednica Stručnog vijeća Centra 
za studije. Od bitnih točaka sa predmetne sjednice treba izdvojiti raspravu o Internoj analizi objavljenih izvedbenih planova i 
studijskih programa gdje je Građevinski fakultet u Rijeci pozitivno vrednovan. Prezentirane su politike privlačenja studenata o 
čemu se prethodno raspravljalo na tematskoj sjednici Senata održanoj 6. studenog 2018. godine. Također, prezentiran je i 
Priručnik za E-učenje Ekonomskog fakulteta u Rijeci na temu uvođenja novih tehnologija u nastavni proces. Na istoj sjednici 
najavljeno je za dan 28. studenog 2018. godine održavanje dopunskih izbora za predstavnike studenata u Studenskom zboru 
za kategoriju Stručni studiji (redoviti studenti) te kategoriju izvanredni studenti, za koje je na Kampusu osigurano izborno 
mjesto na Učiteljskom fakultetu. Istog dana na Filozofskom fakultetu u Rijeci održat će se proslava dvadeset godina rada 
Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra te tematska sjednica Stručnog vijeća Centra za studije. 
Zaključno, prodekanica za nastavu i studente navodi kako se na istoj sjednici Stručnog vijeća raspravljalo i o gubitku prava 
studiranja protekom dvostrukog roka studiranja. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća napominje kako 
su tijekom proteklog mjeseca zaposlenici Fakulteta sudjelovali na događanjima vezanim za promociju studijskih programa 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. Tako je doc. dr. sc. Nevena Dragičević predstavila studijske programe u srednjoj školi 
„Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku, dok je doc. dr. sc. Leo Škec studijske programe predstavio u gimnaziji i u strukovnoj školi 
„Jurja Dobrile“ u Pazinu. Tako je, na temelju povratnih informacija, dekanica donijela odluku o formiranju radne grupe za 
promociju Fakulteta i studijskih programa. Voditeljica radne grupe je doc. dr. sc. Nevena Dragičević, a članovi su doc. dr. sc. 
Sanja Dugonjić Jovančević, doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, doc. dr. sc. Ivan Marović, dr. sc. Ivana Sušanj Čule, dr. sc. Nina Čeh, 
Marko Franković, dipl. ing. arh., Jana Puž, dipl. ing. arh. Jug Drobac, mag. ing. aedif. te studenti Matea Vareško i Luka Srdoč. 
Dalje, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe kako se u okviru programa Erasmus+ nastavlja suradnja s 
francuskim fakultetom iz Reimsa u vidu jednomjesečnog boravka njihovih studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci koje 
će kroz razne projektne zadatke voditi mentori prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, doc. dr. sc. Leo Škec, doc. dr. sc. Sanja 
Šurdonja, doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević i doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić. Nadalje, prodekanica za osiguravanje 
kvalitete i razvoj napominje da su dokumenti samovrednovanja za postupak unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete i 
samoanalize za postupak reakreditacije studijskih programa Fakulteta poslani u predviđenom roku. Zaključno, prodekanica za 
osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da dana 21. studenog 2018. godine na Fakultet dolazi povjerenstvo unutarnje prosudbe te 
su formirane fokus grupe za razgovore s povjerenstvom pa su članovima tih grupa poslani materijali kao i poziv na 
prezentaciju koja će se održati sutra, a kroz prezentaciju će se proći kroz sažetak te glavne naglaske u samovrednovanju i u 
samoanalizi. Također, na prezentaciju su pozvani i svi zaposlenici te studenti koji nisu u fokus grupama. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća navodi da je prikupio sve prijave za Sveučilišne projekte. Ukupno je dostavljeno 19 prijava koje su raspoređene na 
sljedeći način: za projekte za materijalno zahtjevna istraživanja ukupno je bilo 7 prijava, za projekte za timove od najmanje 5 
članova ukupno je bilo 3 prijave, za projekte za timove od najmanje 3 člana ukupno je bilo 5 prijava, za individualne projekte 
nije bilo prijava, za ogledne S3 projekte za timove od najmanje 3 člana bilo je 2 prijave, dok je za stimulativne potpore 
voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata bilo 2 prijave. U nastavku, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako je vezano za predaju izvješća o starim potporama stigla preporuka da se 
do kraja mjeseca studenog 2018. godine potroše sredstva u cilju kompletiranja završnog financijskog izvješća, iako to nije 
obveza. Ukoliko se dodijeljena sredstva ne potroše, dostavit će se novi poziv u 2019. godini i to za dostavu financijskog 
izvješća za sredstva utrošena nakon predaje posljednjeg izvješća. Nastavno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i 
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međunarodnu suradnju napominje kako je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci organizirana i održana radionica za 
doktorske studente, a na istoj je radionici s Građevinskog fakulteta u Rijeci sudjelovalo četvero doktorskih studenata kao i dva 
nastavnika. Ujedno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe da je došlo do određenih 
promjena kod članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci u kojem su sada članovi predstavnici znanstvenih područja. 
Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je po ranije raspisanim natječajima 
Hrvatske zaklade za znanost za istraživačke projekte, prof. dr. sc. Željko Arbanas, kao voditelj, dobio sredstva za rad na 
projektu „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja 
(ModLandRemSS)“, dok je prof. dr. sc. Gordan Jelenić, kao voditelj, dobio sredstva za rad na projektu „Koncept nepomičnog 
pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako će se u petak 16. 
studenog 2018. godine u zgradi Fakulteta vršiti zakonsko ispitivanje električne mreže te još jednom sve poziva da danas, prije 
odlaska s posla isključe računala i ostalu opremu. Ujedno, prodekan za poslovne odnose napominje da će uskoro vršiti i 
ispitivanja protupožarne opreme te ispitivanja sigurnosne rasvjete u zgradi Fakulteta. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da je dana 26. listopada 2018. godine brucošima 
održana prezentacija Građevinskog fakulteta u Rijeci, dok su dana 30. listopada 2018. godine održane radionice upoznavanja 
studenata i mentora u sklopu programa student-mentor. Također, predstavnica studenata ističe da je dana 09. studenog 2018. 
godine u auli Građevinskog fakulteta u Rijeci održan humanitarni  koncert „Gradimo bolju budućnost“ 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, te se ovom prilikom zahvaljuje upravi Fakulteta na pomoći kao i svima koji 
su svojom nazočnošću i donacijama pomogli ovu humanitarnu aktivnost. Zaključno, predstavnica studenata napominje da je u 
klubu „Stop“ u Rijeci, dana 10. studenog 2018. godine, održana Brucošijada, a ujedno najavljuje i pokretanje studentskog 
kviza u organizaciji Tehničkog fakulteta u Rijeci tijekom mjeseca veljače 2019. godine. 
 
Točka 3. Odluka o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Nine Čeh za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljene tehničke znanosti.  

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

1. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Nine Čeh u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju 
temeljne tehničke znanosti. 

 
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 strojarstva, brodogradnje, tehnologije 
prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. 

 

Točka 4. Odluka o poništenju natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 
b) 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 
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje predavač, za znanstveno područje 
prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
 

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

O D L U K A 
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje 
prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Točka 5. Izvješće o uspješnosti studiranja u ak. god. 2017./2018. 



5 

 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2017./2018., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

Točka 6. Imenovanje nastavnika-savjetnika za studente 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog 
stručnog studija Građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Kao nastavnici-savjetnici za redovne studente prve godine Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog stručnog 
studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci, imenuju se: 
 
- izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović 
- doc. dr. sc Edita Papa Dukić 
- prof. dr. sc. Gordan Jelenić 
- doc. dr. sc. Paulina Krolo 
- dr. sc. Nino Krvavica 
- doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić 
- Sara Pajalić, mag. ing. aedif. 
- doc. dr. sc Dragan Ribarić 
- dr. sc. Ivana Sušanj Čule 
- doc. dr. sc. Paulo Šćulac 
- doc. dr. sc. Leo Škec 
- Martina Šopić, mag. ing. aedif. 
- doc. dr. sc. Sanja Šurdonja 
- Ksenija Tijanić, mag. ing. aedif. 
- doc. dr. sc. Goran Volf 
- doc. dr. sc. Elvis Žic 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 
Točka 7. Usvajanje Odluke o uvjetima upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski 
stručni studij Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se prijedlozi uvjeta upisa na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2019./2020., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

 
2. Prijedlozi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke. 

 
Točka 8. Usvajanje Odluke o upisnim kvotama za Preddiplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij, 
Diplomski sveučilišni studij te Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo za ak. god. 2019./2020. 
 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Prijedlog upisnih kvota za upis u 1. godinu sveučilišnih i stručnih studija građevinarstva na Građevinskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./2020.: 

 
a) Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; 
b) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; 
c) Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo; 
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d) Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo. 
 

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

3. Ova odluka dostavlja se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.  
 

Točka 9. Imenovanje Povjerenstva za diplomske i završne radove u 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. Imenuje se Povjerenstvo za završne i diplomske radove za akademsku godinu 2018./2019., u sastavu:  
 

- Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, prodekanica za nastavu, predsjednica 
- Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
- (Prof. dr. sc. Željko Arbanas, zamjenik članice) 
- Doc. dr. sc. Paulo Šćulac, član 
- (Doc. dr. sc. Leo Škec, zamjenik člana) 
- Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, članica  
- (Doc. dr. sc. Natalija Bede, zamjenica članice) 
- Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, članica 
- (Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, zamjenik članice) 

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

Rijeci . 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

 

Točka 10. Odluka o pokretanju poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 
2018./2019. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 
Odobrava se izvođenje prvog semestra Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 
2018./2019. 

 

Točka 11. Usvajanje Izvedbenog plana nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u 
akademskoj godini 2018./2019. 

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 Izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u zimskom semestru 
akademske godine 2018./2019. 

 
2. Izvedbeni plan iz točke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke.  

 
Točka 12. Usvajanje Izvješća o ocjeni 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 
 
Prihvaća se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif., pod pod naslovom: 
„Vezana interpolacija i invarijantnost deformacija u konačnim elementima za modeliranje mikropolarnog kontinuuma – Linked 
Interpolation and Strain Invariance in Finite-Element Modelling of Micropolar Continuum.“ 

 

Točka 13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Sare Grbčić mag. ing. aedif. 

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

 
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif. pod naslovom: „Vezana 

interpolacija i invarijantnost deformacija u konačnim elementima za modeliranje mikropolarnog kontinuuma – 
Linked Interpolation and Strain Invariance in Finite-Element Modelling of Micropolar Continuum“, u sastavu: 

 
1. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, Sveučilište u Rijeci, 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 
4. Prof. dr. sc. Adnan Ibrahimbegović, Universite de Technologie Compiegne, vanjski član 
5. Prof. dr. sc. Pierre Villon, Universite de Technologie Compiegne, vanjski član 
6. Doc. dr. sc. Maja Gaćeša, ANSYS, vanjska članica 
7. Izv. prof. dr. sc. Gulio Alfano, Brunel University London, vanjski član 

 
2. Obrana doktorskog rada iz točke 1. ove odluke održat će se dana 18. prosinca 2018. godine, u predavaonici G-

003, s početkom u 09:00 sati. 
 

3. Marko Bušić, mag. iur., imenuje se zapisničarom u postupku obrane doktorskog rada iz točke 1. ove odluke.  
 
Točka 14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tee Rukavine, 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 Tee Rukavine, mag. ing. aedif. pod naslovom: „Multi-Scale Damage 
Model of Fiber Reinforced Concrete with Parameter Identification - Višerazinski model oštećenja betona ojačanog vlaknima s 
identifikacijom parametara“, u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Boštjan Brank, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, predsjednik i 
vanjski član 

2. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, vanjski član 
3. Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, članica 

 
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 15. Imenovanje predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima i odgovarajućim radnim mjestima u Odbor za 
osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Cela Matan, suradnica u suradničkom zvanju poslijedoktorand, imenuje za članicu Odbora za 
osiguravanje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci, kao predstavnica suradnika u 
suradničkim zvanjima i odgovarajućim radnim mjestima 
 

2. Imenovana predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima i odgovarajućim radnim mjestima iz točke 1. ove 
odluke izabire se na vrijeme od tri (3) godine. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 
 

Točka 16. Potvrda izbora zamjenika predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima u Fakultetsko vijeće GF RI. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci za zamjenika dr. sc. Nina Krvavice, kao predstavnika suradnika 
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u suradničkim zvanjima, izabire se: 

 
Josip Peranić, mag. ing. aedif., - zamjenik predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima  

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

 
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 

 


