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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/04 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-2 
Rijeka, 14.03.2019. 
 

03. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 14. ožujka 2019.   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. Leo Matešić  

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 Edita Papa Dukić  

18. doc. dr. sc. Leo Škec  

19. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

20. doc. dr. sc. Ivan Marović  

21. doc. dr. sc. Goran Volf  

22. doc. dr. sc. Josip Rubinić  
23. doc. dr. sc. Igor Ružić  

24. doc. dr. sc. Iva Mrak  

25. doc. dr. sc. Elvis Žic  

26. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

27. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

28. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

29. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

30. doc. dr. sc. Nevena Dragičević  
31. doc. dr. sc. Natalija Bede  

32. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

33. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

34. doc. dr. sc. Nina Čeh  

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

36. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

37. Sara Čiča Predstavnica studenata 

38. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

39. Simona Ivić Predstavnica studenata 
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ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
4. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  
5. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  
6. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  
7. Saša Čohar Mančić, prof. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-Opravdano 
8. dr. sc. Josip Peranić Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima-Opravdano 

9. Gabriela Jaki  

10. Sandra Štajdohar  

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 02. redovite i 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o poništenju 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. 

4. Usvajanje Odluka o izboru 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. 

5.  Raspis Natječaja za izbor : 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na 
neodređeno puno radno vrijeme. 

 
b) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
 

6. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora izv. 
prof. dr. sc. Ivane Štimac Grandić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području 
tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 

7. Usvajanje Izvješća po Strategiji razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu (za razdoblje 2018.- 
2022.). 

8. Usvajanje Akcijskog plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2019. godinu. 

9. Odluka o usvajanju Pravilnika o broju, obvezama i ovlastima prodekana Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

10 Usvajanje odluke o Izvješću Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada mr. sc. Gorane Ćosić Flajsig. 

11 Utvrđivanje smjerova i upisnih kvota po smjerovima za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 02. redovite i 01. izvanredne sjednice  Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 
Zapisnici s 02. redovite i 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini jednoglasno se usvajaju. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
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Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić ukratko započinje svoje izvješće sa obavijesti da je Građevinski fakultet u 
Rijeci predložio doc. dr. sc. Ninu Krvavicu za godišnju nagradu Grada Rijeke za 2018. godinu. Također, Građevinski fakultet u 
Rijeci je predložio prof. dr. sc. Željka Arbanasa za suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Odjelu građevinarstva I 
geodezije. Nadalje, dekanice ističe da se na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 26. veljače 2019. godine, 
raspravljalo o Prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju minimalnih kriterija za odabir mentora, u kojoj je potrebno 
definirati i minimalne uvjete za komentora, te je navedeni Prijedlog Odluke vraćen na doradu Savjetu za znanost Sveučilišta u 
Rijeci. Također, Odlukom o dopuni Odluke o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci, definirano je da se svi materijali za izbor dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku, a na istoj je sjednici 
donesena i Odluka kojom Senat daje suglasnost Rektorici za privremeno ustupanje slobodnih koeficijenata složenosti poslova 
na Sveučilištu u Rijeci. U nastavku, dekanica  navodi kako će u sljedećem broju VOX ACADEMIAE, podlistku Novog Lista, biti 
tiskani prilozi o provedenim transferima znanja između Fakulteta i zajednice; Projekti izrade projektne dokumentacije za 
izvedbu obnove i rekonstrukcije Gornjeg i Donjeg mosta u Ninu te Sanacija odrona iznad Grada Omiša. Nadalje, dekanica 
navodi da je dana 22. veljače 2019. godine održana Skupština Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta na kojoj je prof. dr. sc. 
Stjepan Lakušić s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran za novog predsjednika Udruge, dok je izv. prof. dr. sc . 
Damir Varevac s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku izabran za potpredsjednika Udruge. Ujedno je 
na istoj Skupštini dana analiza upisa na građevinskim fakultetima te je definirano da se konferencija „Zajednički temelji“ ove 
godine održi u Rijeci. Nastavno, dekanica najavljuje promociju Zbornika radova, Knjige XXI, koja će održati dana 29. ožujka 
2019. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani G-003. Dalje, dekanica ističe kako je zatražena preporuka Hrvatske komore 
građevinskih inženjera kojom se potvrđuje usklađenost programa cjeloživotnog obrazovanja u Razlikovni program za upis na 
diplomski sveučilišni studij građevinarstva, sa zahtjevima strukovnih udruženja. Zaključno, dekanica navodi da je dana 13. 
ožujka 2019. godine održan i sastanak predstavnika Fakulteta s predstavnicima Sveučilišta u Rijeci i STEPRI-a s temom 
unaprjeđenja transfera znanja na Sveučilištu u Rijeci i na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne članove Vijeća o tome da su 
dodijeljeni mentori za završne i diplomske radove. Najveći broj dodijeljenih radova po mentoru je 5 (5,25), a dva nastavnika i tri 
vanjska suradnika nemaju dodijeljenih mentorstava. Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju prvi izbor mentora dobilo je 47% 
studenata, na Diplomskom sveučilišnom studiju prvi izbor mentora dobilo je 67% studenata, na Preddiplomskom stručnom 
studiju prvi izbor dobilo je 48% studenata, a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju prvi izbor dobilo je 79% 
studenata. Na sva 4 studija prvi izbor mentora dobilo je 60% studenata. Dalje, prodekanica napominje da su odobrene 
demonstrature za šest kolegija, te dežurstva u informatičkom kabinetu. Nastavnici kojima su odobrene demonstrature trebaju 
dostaviti termine demonstratura Anđeli Horvat, kako bi se objavili na Internet stranicama Fakulteta. Također, prodekanica ističe 
da su određeni i objavljeni termini trećeg ispitnog roka za zimski semestar. Uglavnom su određeni termini za predmete ljetnog 
semestra, te se čeka još neke nastavnike da dostave podatke pa bi sve bilo objavljeno idući tjedan. Nastavno, prodekanica 
navodi kako će sutra, u petak 15. ožujka 2019. godine održati promocija studenata preddiplomskih i diplomskih studija, te su 
za kolegije koji koriste predavaonice G-003 i G-004 rezervirane druge predavaonice, što se može vidjeti u Sustavu rezervacija 
prostorija. Obzirom da studenti 1. godine diplomskog studija imaju promociju navedenog dana, bilo bi dobro da se nastava iz 
kolegija predviđena za taj dan odradi u nekom drugom terminu. Dalje, prodekanica ističe kako Središnji prijavni ured AZVO-a 
kasni s objavama datuma državne mature te zaključavanja prijava, pa će kasniti i usvajanje Natječaja za preddiplomske i 
diplomske studije. Prijave su započele 01. veljače 2019. godine. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe da je za 
Rektorovu nagradu za izvrsnost ove godine predložena studentica Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva Leona 
Zajec (s prosjekom ocjena 4,916).  
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić na početku svojeg izvješća napominje da je 
zaprimljen konačni izvještaj Povjerenstva za Unutarnju prosudbu SOK-a. Na temelju preporuka iz predmetnog izvještaja 
Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci napravit će Akcijski plan. Dalje, prodekanica 
za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da su završene i studentske ankete, na koje se u prosjeku odazvalo 29% 
studenata što je znatno više nego svih prethodnih godina kada je prosječan odaziv studenata bio između 10% i 15%. Na 38% 
predmeta odaziv studenata je bio veći od 33%. Iz navedenog se može zaključiti da su mjere koje se poduzimaju za motiviranje 
studenata za pristupanje anketama učinkovite te da s tim mjerama treba nastaviti. Nastavnici mogu vidjeti rezultate anketa na 
Nastavničkom portalu, a tijekom sljedećeg tjedna dobit će poziv za slanje odgovora na komentare studenata. Što se tiče 
programa Erasmus+ raspisan je natječaj od strane Građevinskog fakulteta u Rijeci za nastavno i nenastavno osoblje za 
stručno usavršavanje na sveučilištu u Odessi u okviru Erasmus KA 107 projekta, a natječaj je otvoren do 05. travnja 2019. 
godine. Ujedno, u okviru programa Erasmus+ potpisan je ugovor s Politehnikom iz Krakowa koji uključuje mogućnost 
mobilnosti dva studenta i jednog nastavnika. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da su članice 
grupe za promociju studija, doc. dr. sc. Nevena Dragičević i doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, dana 08. i 09. ožujka 2019. godine, 
sudjelovale na 16. Sajmu obrazovanja EDUFair u Beogradu, kojom prilikom su predstavljale studijske programe Građevinskog 
fakulteta u Rijeci u sklopu štanda Sveučilišta u Rijeci. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da je objavljena konačna rang lista  odobrenih Sveučilišnih projekata te je nakon dostavljenih primjedbi 
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broj odobrenih projekata ostao isti. S Građevinskog fakulteta u Rijeci je po projektima zatražen iznos od 813.900,00 kuna, dok 
je ukupno odobren iznos od 331.468,46 kuna. Sveučilišni projekti su odobreni za sljedeće voditelje s Građevinskog fakulteta u 
Rijeci: prof. dr. sc. Ivica Kožar, prof. dr. sc. Gordan Jelenić, prof. dr. sc. Željko Arbanas, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prof. dr. 
sc. Barbara Karleuša, prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić, doc. dr. sc. Josip Rubinić, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik i professor emeritus Čedomir Benac. U nastavku, prodekan 
za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je za predstojeći Festival znanosti stiglo šest prijava za 
izlaganja i radionice, a ujedno podsjeća prisutne da je poslao i poziv za Održavanjem konferencije „My First Conference“ koja 
će se na Građevinskom fakultetu u Rijeci održati dana 12. rujna 2019. godine. Također, prodekan napominje da će se na 
Fakultetu ove godine, točnije 26. i 27. rujna 2019. godine održati kongres „Zajednički temelji“ na kojem će s naše ustanove 
sudjelovati šestero doktorskih studenata. Dalje, prodekan ističe kako Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Međunarodna 
udruga studenata građevinarstva IACES OG Mostar te Studentski zbor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 
organiziraju konferenciju „Valja nama preko 2019“, a kao i proteklih godina, očekuje se sudjelovanje svih fakulteta iz regije i 
šire, a koji pripadaju obitelji građevinskih, arhitektonskih, geodetskih i geotehničkih fakulteta. Zaključno, prodekan za 
znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je održan sastanak za organizaciju manifestacije Rijeke 
tehnologije, međutim još nije dogovoren termin održavanja manifestacije, ali će po utvrđivanju termina održavanja svi biti 
pravovremeno obaviješteni. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da je u Hrvatskoj komori 
inženjera građevinarstva održano savjetovanje glede implementacije digitalnog potpisa u sustav Zajedničkog informacijskog 
sustava zemljišnih knjiga i katastra. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje da je 24 poslovnih subjekata 
zainteresirano za upis u Registar Stručnih baza Sveučilišta u Rijeci, te bi uz svoj logo mogle koristiti i logo UNIRI. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne da je prošlog mjeseca održan sastanak u Skopju, Makedonija, 
povodom dogovora oko organizacije predstojeće Građevinijade koja će održati u Budvi, Crna Gora, u razdoblju od 30. travnja 
do 04. svibnja 2019. godine, a studenti fakulteta su trenutno u fazi organizacije i traženja sponzora koji  bi pomogli u 
participaciji za odlazak na spomenutu manifestaciju. 

Točka 3. Odluka o poništenju 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. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

Poništava se natječaj 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.  

Točka 4. Usvajanje Odluka o izboru 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. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Maedeh Ranjbar, izabire se 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-206-06-4775 „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. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 

Točka 5. Raspis Natječaja za izbor : 



5 

 

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na 
neodređeno puno radno vrijeme. 

 
b) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
 

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 nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana 
hidrotehnika, 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.Doc. dr. sc. Dražen Vouk, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

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

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 nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno 
radno vrijeme. 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, članica 

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

3. Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, članica. 

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

Točka 6. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
izv. prof. dr. sc. Ivane Štimac Grandić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Ivane 
Štimac Grandić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke znanosti, 
znanstvenom polju građevinarstvo. 

 
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 arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

Točka 7. Usvajanje Izvješća po Strategiji razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu (za razdoblje 2018.- 
2022.). 
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Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće po provedbi Strategiji razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2018.-2022., za 2018. 

godinu. 

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

Točka 8. Usvajanje Akcijskog plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2019. godinu. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Akcijski plan o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2019. godinu. 

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

Točka 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o broju, obvezama i ovlastima prodekana Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o broju, obvezama i ovlastima prodekana Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

Točka 10. Usvajanje odluke o Izvješću Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada mr. sc. Gorane Ćosić Flajsig. 

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 mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig, pod pod naslovom: „Model 
integralnoga upravljanja kakvoćom voda ruralnoga prekograničnoga riječnog sliva - Intergrated Water Quality Management 
Model for Rural Transboundary River Basin.“ 
 
Točka 11. Utvrđivanje smjerova i upisnih kvota po smjerovima za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, a nakon kraće održene rasprave, s 32 glasa 
„za“ usvajanje predložene odluke, jednim glasom „protiv“ usvajanja predložene odluke te četiri „suzdržana“ glasa, 
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 
 
Utvrđuju se smjerovi/moduli pri upisu u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020., kako 
slijedi: 
 
1. SMJEROVI/MODULI 
 
U akademskoj godini 2019./2020. će se upisivati sljedeći smjerovi: 

- Geotehnika 
- Hidrotehnika 
- Konstrukcije 
- Urbano inženjerstvo 

 
2. UPISNE KVOTE 
 
Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju iz točke 1. ove odluke je 20 
studenata. Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom sveučilišnom 
studiju je 10 studenata. Ukoliko interes za upis određenog smjera/modula bude manji od 10 studenata, kandidati će biti 



7 

 

raspoređeni na druge smjerove/module, u skladu s listom odabranih prioriteta.  
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:10 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


