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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/15 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 13.12.2018. 
 

11. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 13. prosinca 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. Ivica Kožar  

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. Paulo Šćulac  

22. doc. dr. sc. Ivan Marović  
23. doc. dr. sc. Goran Volf  

24. doc. dr. sc. Iva Mrak  

25. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

26. doc. dr. sc. Igor Ružić  

27. doc. dr. sc. Elvis Žic  

28. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

29. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

30. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

31. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

32. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

33. doc. dr. sc. Nevena Dragičević  

34. doc. dr. sc. Natalija Bede  

35. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

36. Saša Čohar Mančić, prof. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

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

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

39. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
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40. Sara Čiča Predstavnica studenata 

41. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

42. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

43. Simona Ivić Predstavnica studenata 

44. Alen Malagić Predstavnik studenata 

  
ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
3. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

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 10. redovite sjednice i 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o izboru: 
a) 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. 
b) 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. 

4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih 

ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na 

Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka 

financiranja projekta. 

b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, 
na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

 
c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost 

br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i 

seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na 

određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, 

d) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i 

ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za 

tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, 

e) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog 
kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno 
puno radno vrijeme na rok od četiri godine.  
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f) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
g) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 

5.  Odluka o usvajanju Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

6. Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF Rijeka 
u 2018. godini. 

7. Izvještaj o evaluaciji rada nastavnika i nastavnog procesa u ak. god. 2017./2018. 
8. Plan aktivnosti za poboljšanje uspješnosti studiranja. 

9. Imenovanje voditelja Laboratorija za prometnice. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 10. redovite sjednice i 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnici s 10. redovite sjednice i 4. 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 dr. sc, Nino Krvavica 
dobitnik nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. kalendarsku godinu u području tehničkih i biotehničkih znanosti, a 
svečana dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta bit će održana u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine. Ujedno, dekanica 
napominje da će se istog dana, 20. prosinca 2018. godine, na Rektoratu održati i svečana dodjela zahvalnica za doprinos 
razvoja Sveučilišta u Rijeci. U nastavku, dekanica navodi kako su u dva termina, 03. i 11. prosinca 2018. godine, Knjižnični 
odbor te Knjižnica Građevinskog fakulteta u Rijeci, organizirali prezentaciju „Otvorena znanost i objavljivanje u otvorenoj 
znanosti“, a voditelji prezentacije su bili doc. dr. sc. Iva Mrak i Filip Horvat, mag. informatol. Dalje, dekanica navodi kako je 
dana 05. prosinca 2018. godine, u organizaciji UNIRI, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, održana nacionalna konferencija „HKO-mehanizam za osiguranje relevantnosti obrazovanja“. 
Navedenoj konferenciji je prisustvovalo nekoliko nastavnika s Građevinskog fakulteta u Rijeci, a prof. dr. sc. Aleksandra 
Deluka-Tibljaš je bila moderatorica tematskih cjelina „Unaprjeđenje i verifikacija učenja u visokom obrazovanju“ te „Ured za 
karijere-dobra praksa“. Ujedno, dekanica napominje da je dana 21. studenog 2018. godine na Fakultetu provedena unutarnja 
prosudba Sustava osiguranja kvalitete, dok je u razdoblju od 04. do 06. prosinca 2018. godine na Fakultetu boravilo Stručno 
povjerenstvo za reakreditaciju studijskih programa. Nadalje, dekanica ističe kako je Fakultet, putem Sveučilišta u Rijeci, uputio 
zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za dodjelu koeficijenta za zapošljavanje znanstvenika-povratnika iz inozemstva, dr. 
sc. Tea Mudrića, čije je zapošljavanje predviđeno na Katedri za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta u Rijeci. Dalje, 
dekanica ističe da je na sjednici Senata održanoj 21. studenog 2018. godine, rektorica prenijela informaciju s Rektorskog 
zbora o tome da se još uvijek pregovara o programskim ugovorima za predstojeće razdoblje i da Rektorski zbor inzistira na 
povećanju subvencija te dodatnih izdvajanja za materijalne troškove. Nastavno, dekanica navodi kako su, sukladno Pravilniku 
o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti, za sve zaposlenike Fakulteta alocirana 
novčana sredstva, koja će se ove godine isplatiti kao 13. plaća i bit će neoporeziva, sukladno Odluci Vlade RH kojom se 
povećala osnovica za isplatu neoporezivih primitaka radnika. Zaključno, dekanica napominje kako se na dan 24. prosinca 
2018. godine neće raditi, dok će se Božićni domjenak održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 13:00 sati. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne članove Vijeća o tome da su upisi u 
ljetni semestar počeli u srijedu 12. prosinca 2018. godine. Studenti treće godine Preddiplomskog sveučilišnog studija upisivat 
će se u razdoblju od 12. do 13. prosinca 2018. godine, a ostali studenti u razdoblju od 14. do 19. prosinca 2018. godine. Upisi 
se ove godine održavaju ranije, kako bi se omogućio rad Povjerenstva za završne i diplomske radove. Prvi sastanak 
Povjerenstva bi se održao u prvom tjednu nakon blagdana. U nastavku, prodekanica za nastavu i studente napominje da su 
održana dva nastupna predavanja i to dr. sc. Nina Krvavice i dr. sc. Nine Čeh koji su održali nastupna predavanja u 
postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja docenta. Ujedno, prodekanica poziva one nastavnike koji to još nisu učinili, 
da prije predstojećih blagdana, predaju Izvješća o održanoj nastavi za mjesece listopad i studeni, te zahvaljuje svima koji su 
već dostavili predmetna Izvješća. Nadalje, prodekanica izvještava prisutne članove Vijeća kako je održana i 17. sjednica 
Stručnog vijeća Centra za studije te ističe kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo poziv za dostavu projektnih 
prijedloga na natječaj Europskog socijalnog fonda „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“. 
Rok za dostavu prijedloga je do 21. veljače 2019. godine. 85% financira se iz sredstava Europskog socijalnog fonda ,a 15% iz 
sredstava državnog proračuna. Trajanje projekta je od 24 do 36 mjeseci, partnerstvo na projektu nije obvezno, iako partneri 
mogu biti druga visoka učilišta, trgovačka društva, jedinice lokalne uprave, udruge i dr. Zaključno, prodekanica za nastavu i 
studente ističe da je na istoj sjednici Stručnog vijeća Centra za studije usvojen i prijedlog odluke o raspisivanju natječaja  za 
dodjelu stipendija za izvrsnost. Uvjeti i kriteriji za dodjelu su isti kao i prošle godine te će se dodijeliti najviše 100 stipendija u 
iznosu od 800,00 kn mjesečno u razdoblju od 10 mjeseci. 
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Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća zahvaljuje na 
suradnji svima koji su sudjelovali u postupcima unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete i reakreditaciji studijskih programa 
na Građevinskom fakultetu u Rijeci. U nastavku, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je 12. prosinca 
2018. godine održan sastanak Ureda za odnose sa studentima na kojem su studenti obaviješteni o proteklom postupku 
unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete i reakreditaciji studijskih programa. Zaključno, prodekanica ističe da je plagiranje 
bila tema o kojoj se posebno raspravljalo na istom sastanku Ureda za odnose sa studentima, te je sa studentima dogovoreno 
da će se kroz suradnju predstavnika studenata i uprave Fakulteta raditi na ukazivanju ovog problema te poduzimanju mjera za 
prevenciju istog. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da su dostavljeni rezultati natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ te je prihvaćeno financiranje bruto II plaća doktoranada za tri projekta čiji su 
voditelji prof. dr. sc. Gordan Jelenić, prof. dr. sc. Željko Arbanas i doc. dr. sc. Dragan Ribarić. Ujedno, prodekan za 
znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako je dostavljena i privremena rang lista za Stimulativne 
potpore 2018. u kojoj se navodi da se predmetne potpore odobravaju svim prijavljenim s Građevinskog fakulteta u Rijeci, prof. 
dr. sc. Gordanu Jeleniću, prof. dr. sc. Željku Arbanasu i doc. dr. sc. Draganu Ribariću. U nastavku, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju naglašava da Odbor za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci priprema 
akcijski plan za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, a koji je vezan za kontinuirano praćenje unaprjeđenja kvalitete 
doktorskog studija na Fakultetu. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju izvještava 
prisutne članove Vijeća da je ovog tjedna održana konstituirajuća sjednica Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i 
projekte. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome kako su danas na Fakultet 
dostavljena računala po prethodno održanom postupku nabave računalne opreme. Dalje, prodekan za poslovne odnose 
napominje da je za Hrvatsku elektroprivredu pripremljena dokumentacija radi stavljanja u pogon fotonaponske elektrane na 
krovu zgrade Fakulteta te se trenutno još čeka odgovor od Hrvatske elektroprivrede. Zaključno, prodekan za poslovne odnose 
napominje da se u predavaonici G-111 pojavio problem u radu projektora koji bi trebao biti riješen tijekom dana. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da sljedeći tjedan završavaju AutoCAD radionice koje 
su se održavale na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Zaključno, predstavnica studenata ističe kako je temeljem odluke 
donesene na današnjoj elektroničkoj sjednici Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci, raspisan natječaj za izbor 
studentskog pravobranitelja Građevinskog fakulteta u Rijeci, a detalji i tekst natječaja su objavljeni i na web stranicama 
Fakulteta. 
 

Točka 3. Usvajanje Odluke o izboru: 
a) 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. 
b) 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. 

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

 O D L U K A 

1. Dr. sc. Nino Krvavica, izabire se 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. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

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

 
 O D L U K A 

1. Dr. sc. Nina Čeh, izabire se 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. 
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2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

Točka 4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča 

i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za 

tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja 

projekta. 

b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 
Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na 
određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

 
c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 

IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih 

djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno 

radno vrijeme na rok od četiri godine, 

d) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 

zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i 

njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku 

mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, 

e) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog 
kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno 
radno vrijeme na rok od četiri godine.  

 
f) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
g) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno 
polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, 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 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente 

slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri 

za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja projekta. 

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

1. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član. 

3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
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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 suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju 

Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno 

puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta. 

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

1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 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 jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu 

Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 „Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima 

statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na 

određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

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

1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 

2. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, član 

3. Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, članica. 

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

d) 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 suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente 

slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri 

za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

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

1. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

3. Doc. dr. sc. Leo Škec, član. 
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3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
 
 

e) 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 u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena 

grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept 

nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. 

Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

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

1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

3. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, članica 

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

f) 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 naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 

profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

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

2. Izv. prof. dr. sc. Katja Marasović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 

3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, vanjska članica. 

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

 
g) 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 tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

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

1. Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, članica 

2. Doc. dr. sc. Ivan Marović, član 

3. Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, član. 
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3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 

Točka 5. Odluka o usvajanju Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

U uvodu, dekanica je prisutnim članovima Vijeća obrazložila zbog kojih je razloga potrebno donijeti novi Statut Građevinskog 
fakulteta u Rijeci. Nakon obrazloženja dekanice i nakon kraće održane rasprave, prof. dr. sc. Gordan Jelenić je uložio 
amandman na način da je predložio da se u čl. 27. st. 1. prijedloga Statuta riječi 'Dekan na osnovu svog programa' zamijene 
riječima 'Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekana'. Nastavno, dekanica je predložila prisutnim članovima Fakultetskog vijeća da 
glasaju o predloženom amandmanu, te je prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je 33 članova Fakultetskog vijeća glasovalo 
ZA prihvaćanje amandmana, 7 članova Fakultetskog vijeća glasovalo je PROTIV prihvaćanja amandmana, dok je 4 članova 
Fakultetskog vijeća bilo SUZDRŽANO glede prihvaćanja predloženog amandmana, slijedom čega je predmetni amandman 
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova prihvaćen. Nastavno, uz prihvaćanje da se naprijed navedeni amandman 
unesene u prijedlog Statuta, s jednim „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, usvojena je 
sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci koji čini sastavni dio ove odluke. 
 
2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke dostavlja se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci sukladno članku 29. stavak 2. 

Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99.i 35/08.)  
 

Točka 6. Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na GF 
Rijeka u 2018. godini. 

Dekanica je prisutnim članovima Vijeća obrazložila iz kojih je razloga prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, 

napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2019. godinu sastavljen na način kako je 

prezentiran i dan na uvid članovima Fakultetskog vijeća. Također, navodi da je Predmetni prijedlog Plana umirovljenja, 

zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2019. godinu, bio 

postavljen na internetske stranice Građevinskog fakulteta u Rijeci kako bi članovi Fakultetskog vijeća bili upoznati sa 

dokumentom o kojem moraju odlučivati, odnosno glasovati, a ujedno je napomenula kako su o predmetnom prijedlogu Plana 

raspravljali i članovi proširenog kolegija na sastanku održanom dana 10. prosinca 2018. godine. Nakon izlaganja dekanice 

razvila se o predmetnoj temi vrlo dinamična i konstruktivna rasprava u kojoj su aktivno sudjelovali sljedeći članovi Vijeća: 

prof. dr. sc. Gordan Jelenić, prof. dr. Željko Arbanas, prof. dr. sc. Barbara Karleuša, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, doc. dr. sc. 

Sanja Dugonjić Jovančević, doc. dr. sc. Ivan Marović, doc. dr. sc. Nevena Dragičević, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, prof. dr. 

sc. Diana Car-Pušić, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, doc. dr. sc. Josip Rubinić, doc. dr. sc. Iva Mrak,  prof. dr. sc. Svjetlan 

Feretić, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik te prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš. Svi od naprijed navedenih članova 

Fakultetskog vijeća su jasno elaborirali svoja stajališta u vezi konkretnog prijedloga. Po održanoj raspravi dekanica je 

predložila da prisutni članovi Fakultetskog vijeća glasaju o prihvaćanju  predmetnog Plana. Prebrojavanjem glasova utvrđeno 

je da je 18 članova Fakultetskog vijeća glasovalo ZA prihvaćanje predloženog Plana, 7 članova Fakultetskog vijeća glasovalo 

je PROTIV prihvaćanja predloženog Plana, dok je 17 članova Fakultetskog vijeća bilo SUZDRŽANO glede prihvaćanja 

predloženog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu u 

Rijeci za 2019. godinu. Obzirom Fakultetsko vijeće, sukladno članku 24. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća donosi odluke 

natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, a u trenutku glasovanja na sjednici je bilo prisutno 42 članova Vijeća, 

donesena je sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Ne prihvaća se prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2019. godinu.  

 
2. Prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. čini sastavni 

dio ove odluke. 
 
Točka 7. Izvještaj o evaluaciji rada nastavnika i nastavnog procesa u ak. god. 2017./2018. 

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 evaluaciji rada nastavnika i nastavnog procesa u akademskoj godini 2017./2018., na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
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2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 
Točka 8. Plan aktivnosti za poboljšanje uspješnosti studiranja. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, s jednim glasom „protiv“, 
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Plan aktivnosti za poboljšanje uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2018./2019., na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

2. Plan aktivnosti iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 9. Imenovanje voditelja Laboratorija za prometnice. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

 
1. Marijana Cuculić, mag. ing. aedif., nastavnica u nastavnom zvanju i na radnom mjestu viši predavač, imenuje se 

voditeljicom Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

2.  Mandat voditeljice Laboratorija iz točke 1. ove odluke traje četiri godine. 
 

3. Ova odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine. 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:05 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc.  Ivana Štimac Grandić 

 


