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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/04 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-02 
Rijeka,  22. ožujka 2018. 
 

1. IZVANREDNA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 22. ožujka 2018.   12:00 h   Vijećnica Fakulteta 
 
 

SJEDNICU JE SAZVALA: Izv. prof. dr. sc. 
Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆI: Izv. prof. dr. sc. 
Vanja Travaš – 
prodekan 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, 
dipl. iur. 

 

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

5. prof. dr. sc. Darko Meštrović  

6. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

7. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

8. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

9. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

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

 

11. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

12. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

13. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

14. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić   

15. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Dekanica 

16. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu 
suradnju 

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

18. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 

19. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 

20. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  

21. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević 

 

22. doc. dr. sc. Edita Papa Dukić  

23. doc. dr. sc. Neira Torić Malić Predstavnica zaposlenika 

24. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

25. doc. dr. sc. Ivan Marović  

26. doc. dr. sc. Goran Volf  

27. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

28. doc. dr. sc. Igor Ružić  

29. doc. dr. sc. Elvis Žic  

30. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

31. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

32. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

33. Saša Čohar Mančić v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

34. dr. sc. Nino Krvavica Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 

35. Josip Peranić, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijediplomskog studija-zamjenik 

36. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijediplomskog studija 
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37. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

38. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

39. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. doc. dr. sc. Leo Škec opravdano 

3. doc. dr. sc. Iva Mrak opravdano 

4. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik opravdano 

5. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

6. Simona Gavez Predstavnica studenata 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur.  Tajnica Fakulteta 

2. Robert Brušnjak, dipl. iur. Zapisničar 

 
Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, uputila je elektronskom poštom dana 15. ožujka 2018. godine Fakultetskom 
vijeću poziv za 1. izvanrednu sjednicu u 2018. godini zakazanu za dan 22. ožujka 2018. godine u 12:00 sati, uz obrazloženje 
da se radi o izbornoj sjednici za izbor dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. 
listopada 2018. do 30. rujna 2021. godine. Pozdravlja prisutne uz napomenu kako ne može predsjedavati sjednicom iz 
razloga što je sama pristupnica u postupku izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci, a kako se radi o izbornoj sjednici 
navodi da će njome danas predsjedavati prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju izv. prof. 
dr. sc. Vanja Travaš. Nastavno, prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju utvrđuje postojanje 
kvoruma za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka te prelazi na čitanje predloženog Dnevnog reda. Nakon 
što je isti pročitao i obrazložio, na prijedlog prodekana za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju, 
jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

   1. Izbor dekana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 
2018. do 30. rujna 2021. godine: 

 
a) Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana 

 
b) Prezentacija programa rada za dekanski mandat  

 
c) Izbor Povjerenstva za izbor 

 
d) Izvješće povjerenstva za izbor 

 
e) Odluka o izboru  

 
 

Točka 1. Izbor dekana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. 
listopada 2018. do 30. rujna 2021. godine: 
 

a) Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana 
 

b) Prezentacija programa rada za dekanski mandat  
 

c) Izbor Povjerenstva za izbor 
 

d) Izvješće povjerenstva za izbor 
 

e) Odluka o izboru  
 

        a) Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana 

Doc. dr. sc. Elvis Žic čita izvješće Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana. 
Pravovremenu i potpunu prijavu je podnijela pristupnica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, nastavnica Fakulteta izabrana 
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno puno radno vrijeme 
koja ispunjava uvjete za izbor dekana propisane člankom 24. stavkom 1. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
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Nakon čitanja izvješća jednoglasno je usvojena sljedeća  
 
                                                                                         O D L U K A 
 

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana, 
KLASA: 003-09/18-01/08, URBROJ: 2170-57-02-00-18-01 od 09. ožujka 2018. godine. 

2. Utvrđuje se da je pristupnica u postupku izbora dekana za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 
2018. do 30. rujna 2021. godine, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, nastavnica u znanstveno-nastavnom 
zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor. 

3. Izvješće iz točke 1. ove odluke čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

b) Prezentacija programa rada za dekanski mandat  

Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš poziva pristupnicu 
izv. prof. dr. sc. Ivanu Štimac Grandić da predstavi program rada za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 
2021. godine. Pristupnica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić ukratko predstavlja program rada za sljedeće mandatno 
razdoblje koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta. Pristupnica naglašava dijelove svojeg programa koje smatra 
bitnima. Po završetku predstavljanja programa pristupnice, prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu 
suradnju izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš poziva članove Vijeća da pristupnici postavljaju pitanja vezana uz izloženi program. 
Nakon toga razvija se vrlo dinamična i konstruktivna rasprava sa postavljanjem pitanja pristupnici te njezinim odgovorima na 
ista, a u kojoj raspravi pored pristupnice posebno aktivno sudjeluju prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, prof. dr. sc. 
Svjetlan Feretić, doc. dr. sc. Maja Gaćeša, doc. dr. sc. Ivan Marović, prof. dr. sc. Barbara Karleuša, prof. dr. sc. Gojko 
Balabanić, prof. dr. sc. Gordan Jelenić, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš i doc. dr. sc. Josip Rubinić. Svi od naprijed navedenih 
članova Fakultetskog vijeća jasno elaboriraju svoja stajališta u vezi pitanja koja postavljaju pristupnici, a posebno iscrpno 
elaborirano stajalište, odnosno mišljenje o predmetnom programu rada za dekanski mandat 2018.-2021. pristupnice izv. prof. 
dr. sc. Ivane Štimac Grandić izlaže prof. dr. sc. Gordan Jelenić, koji svoje mišljenje prilaže i u pisanoj formi i koje čini 
sastavni dio ovog zapisnika. Po održanoj raspravi prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju 
izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš predlaže da se izabere, odnosno imenuje Povjerenstvo za izbor dekana. 

c) Izbor Povjerenstva za izbor 

Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš predlaže članovima 
Vijeća izbor članova Povjerenstva za izbor dekana u sastavu: doc. dr. sc. Elvis Žic, predsjednik, doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević, članica i doc. dr. sc. Ivan Marović, član. Budući na prijedlog nije dana primjedba niti drugi prijedlog, jednoglasno 
je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 
Imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021. 
godine, u sastavu: 
 
1. Doc. dr. sc. Elvis Žic, predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, članica 
3. Doc. dr. sc. Ivan Marović, član. 
 
Nakon donošenja odluke o izboru Povjerenstva, prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju izv. 
prof. dr. sc. Vanja Travaš poziva tajnicu Fakulteta Tanju Malec, dipl. iur. i članove Povjerenstva za izbor dekana da nastave s 
postupkom izbora dekana. Tajnica Fakulteta predaje predsjedniku Povjerenstva popis članova Fakultetskog vijeća za 
potrebe glasovanja, kutiju za glasovanje i glasačke listiće. Tajnica Fakulteta kod predaje glasačke kutije istu otvara i 
pokazuje da je prazna. Predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Elvis Žic utvrđuje da je na predanom popisu upisano 45 
članova Fakultetskog vijeća. Otvara omot na kojem se nalazi glasački listić ovjeren pečatom Fakulteta i na kojem je napisano 
„45 glasačkih listića“. Po prebrojavanju listića utvrđuje da je predano 45 ovjerenih glasačkih listića. Budući da od 45 članova 
sjednici prisustvuje 39 članova Vijeća, doc. dr. sc. Elvis Žic izdvaja 6 glasačkih listića, pohranjuje u omot, koji zatvara, 
pečatira i potpisuje. Potom poimenice, prema popisu, poziva članove Vijeća na glasovanje. Glasovanje se provodi tajno u 
Vijećnici Fakulteta u vremenu od 13:15 do 13:45 sati. Nakon glasovanja Povjerenstvo se povlači u odvojenu prostoriju radi 
prebrojavanja glasova i utvrđivanja njihove valjanosti te sastavljanja izvješća o rezultatima glasovanja.    
 

d) Izvješće povjerenstva za izbor 

Povjerenstvo se u 13:45 sati vraća u Vijećnicu. Predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Elvis Žic podnosi Vijeću Izvješće koje u 
punom obliku čini sastavni dio ovog zapisnika: glasačke listiće preuzelo je 39 članova Fakultetskog vijeća, postupak 
glasovanja proveden je pravovaljano, bez utvrđenih nepravilnosti, a prebrojavanjem glasačkih listića utvrđeno je da ih je 
ukupno bilo 39 te da su svi bili važeći. Prebrojavanjem je utvrđeno da je izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dobila 27 
glasova te da je natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća izabrana za dekanicu. 
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e) Odluka o izboru  

Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš na temelju Izvješća 
Povjerenstva za izbor dekana utvrđuje da je natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Vijeća, odnosno sa 27 glasova, 
za dekanicu izabrana izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić. Slijedom navedenog donesena je sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić izabire se za dekanicu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za 
trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021. godine. 

 
2. Ova odluka dostavlja se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 

 
Po iscrpljenom dnevnom redu prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju zaključuje sjednicu u 
13:55 sati. 
 
 
Zapisnik vodio:            Predsjedavajući: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                          Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš 
 
 

 


