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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/03 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-2 
Rijeka, 07. ožujka 2019.  

1. IZVANREDNA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 

ELEKTRONIČKA SJEDNICA 
 
Z A P I S N I K 07. ožujka 2019.    15:00 h    
 

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.  

 
Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, uputila je u srijedu, dana 06. ožujka 2019. godine, Fakultetskom vijeću 
putem e-maila poziv za 1. izvanrednu sjednicu u 2019. godini. Uz poziv je obrazložila, da je s ciljem optimalnog 
iskorištavanja oslobođenih koeficijenata (slijedom preporuke Sveučilišta) i zapošljavanja odabranog kandidata dr. sc. Josipa 
Peranića na radno mjesto poslijedoktoranda, a kojem je dana 04. ožujka 2019. godine istekao ugovor o radu na radnom 
mjestu asistenta, odlučeno sazvati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća. Sjednica se održavala elektroničkim putem do 
četvrtka, 07. ožujka 2019. godine u 12:00 sati.  
 
Predložen je sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

1. Odluka o izboru jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za 
geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine. 

 

 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da po dostavljenom pozivu glasaju putem e-maila na adresu: 
robert.brusnjak@gradri.uniri.hr zaokruživanjem/podcrtavanjem odgovora o prihvaćanju predloženog dnevnog reda i svakoj 
točci dnevnog reda najkasnije do 07. ožujka 2019. u 12:00 sati uz navođenje imena i prezimena člana Vijeća te datuma 
glasanja. Glasački listić dostavljen je u privitku poziva.  

 
U periodu od dostave poziva do 07.03.2019. u 12:00 sati, utvrđeno je da su na traženi način glasali sljedeći članovi 
Fakultetskog vijeća (navedeni po prispijeću glasačkih listića): 
 

1. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
2. prof. dr. sc. Gordan Jelenić 
3. doc. dr. sc. Goran Volf   
4. doc. dr. sc. Nevena Dragičević 
5. doc. dr. sc. Elvis Žic 
6. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik 
7. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  
8. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić 
9. prof. dr. sc. Željko Arbanas 
10. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 
11. Saša Čohar-Mančić, prof. 
12. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  
13. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 
14. doc. dr. sc. Natalija Bede  
15. doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić  
16. doc. dr. sc. Nino Krvavica 
17. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  
18. doc. dr. sc. Željko Smolčić  
19. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić  



 2 

20. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  
21. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević  
22. Sara Pajalić, mag. ing. aedif. 
23. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  
24. prof. dr. sc. Ivica Kožar  
25. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. 
26. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  
27. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 
28. doc. dr. sc. Igor Ružić 
29. doc. dr. sc. Nina Čeh 
30. doc. dr. sc. Iva Mrak 
31. Jana Puž, mag. ing. arh. 
32. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  
33. doc. dr. sc. Paulo Šćulac 
34. doc. dr. sc. Paulina Krolo  
35. doc. dr. sc. Ivan Marović 
36. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  
37. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  
38. doc. dr. sc. Josip Rubinić 

 
 
Prebrojavanjem dostavljenih glasačkih listića utvrđeno je da ih je 38, odnosno da je glasala natpolovična većina članova 
Vijeća (od ukupno 49) što je uvjet za donošenje pravovaljanih odluka. Pregledom glasačkih listića utvrđeno je da je svih 38 
listića valjano, te je 38 članova Vijeća usvojilo predloženu točku dnevnog reda glasanjem na način da je svih 38 glasalo za 
usvajanje predložene točke dnevnog reda i prijedloga odluke iz točke 1. 
 

 
Ad.1.  
 
Jednoglasno je donesena  
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Josip Peranić, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na određeno 
puno radno vrijeme, na Katedri za geotehniku, na rok od četiri (4) godine. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana potpisivanja ugovora o radu na 

određeno puno radno vrijeme. 
 
 

Glasački listići sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
Zapisnik sastavio:                                               Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                          Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
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