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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 25.01.2018. 
 

01. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 25. siječnja 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. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

5. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

6. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

7. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

8. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

9. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

10. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić 

Dekanica 

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

12. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Prodekan za znanstveno-istraživački rad  i međunarodnu suradnju 
13. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
15. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  

16. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević 

 

17. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

18. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

19. doc. dr. sc. Ivan Marović  

20. doc. dr. sc. Goran Volf  

21. doc. dr. sc. Iva Mrak  

22. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

23. doc. dr. sc. Elvis Žic  

24. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

25. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

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

27. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
28. Tomislav Franković, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

29. Sandra Štajdohar Predstavnica studenata 

30. Simona Gavez Predstavnica studenata 

31. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

32. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Darko Meštrović Opravdano 

2. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

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

Tibljaš 
Opravdano 
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6. prof. dr. sc. Barbara Karleuša Opravdano 

7. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

8. doc. dr. sc. Neira Torić Malić Opravdano 

9. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

10. doc. dr. sc. Igor Ružić Opravdano 

11. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

12. dr. sc. Nevena Dragičević Predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima-zamjenica-Opravdano 

13. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

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 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2017. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. sc. 

Natalije Bede u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
temeljne tehničke znanosti. 

4. Odluka o reizboru nastavnice izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović. 

5.  Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2017. godini. 

6. Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2018. godinu. 

7. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2017. godini. 

8. Odluka o izvješću Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. 

9. Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Antonu Bogdaniću, mag. ing. aedif. 

10 Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Sari Pajalić, mag. ing. aedif. 

11 Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Ivani Pranjić, mag. ing. aedif. 

12 Imenovanje mentora doktorskom studentu Josipu Peraniću, mag. ing. aedif. 

13 Odluka o izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ljetnom semestru ak. god. 2017./18.- 
dodatak. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2017. godini. 
Zapisnik 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2017. godini  jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
 
Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, započinje svoje izvješće sukladno članku 10. Poslovnika o radu Etičkog 
povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci sa obavijesti o provedenom postupku pred Etičkim povjerenstvom. Naime, mr. 
sc. Jadranka Martić dostavila je dana 11. srpnja 2017. godine Etičkom Povjerenstvu  Građevinskog fakulteta u Rijeci pisanu 
prijavu za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci od strane od strane članova sveučilišne zajednice, 
zaposlenih na Građevinskom fakultetu u Rijeci: Filip Horvata, mag. informatol., Tanje Malec, dipl. iur. i doc. dr. sc. Neire Torić 
Malić. Etičko povjerenstvo je sukladno članku 6. stavku 3. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Građevinskog fakulteta u 
Rijeci dana 19. srpnja 2017. godine obavilo i razgovor sa svim strankama u postupku, a na sjednici Povjerenstva održanoj 15. 
rujna 2017. godine Etičko povjerenstvo je povodom predmetne prijave u dokaznom postupku izvršilo uvid u priloženu 
dokumentaciju. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine postavilo određena pitanja strankama radi 
dodatnog razjašnjenja predmetnog slučaja te je na sjednici Povjerenstva održanoj 30. listopada 2017. godine u 13:00 sati (bez 
prisustvovanja stranaka u postupku) Etičko povjerenstvo je povodom predmetne prijave, u dokaznom postupku opet izvršilo 
uvid u svu dokumentaciju te je na temelju provedenih dokaza te pažljive i brižljive analize cjelokupnog postupanja stranaka 
zaključilo da u postupku nije utvrđeno da bi prijavljeni Filip Horvat, mag. informatol., Tanja Malec, dipl. iur. i doc. dr. sc. Neira 
Torić Malić počinili povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci za koje se terete, i jednoglasno je donijelo prijedlog zaključka 
kojim se odbija kao neosnovana prijava mr. sc. Jadranke Martić. Protiv navedenog prijedloga zaključka u propisanom roku 
žalbu je podnijela dana 10. studenog 2017. godine mr. sc. Jadranka Martić. Etičko povjerenstvo je na svojoj sjednici održanoj 
15. prosinca 2017. godine izvršilo uvid u žalbu te je zaključilo da žalba nije osnovana, jer podnositeljica prijave pobija prijedlog 
zaključka Etičkog povjerenstva iz istih razloga zbog kojih je podnijela prijavu za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci, a u žalbi nije predložila izvođenje novih dokaza niti je prezentirala relevantne dokaze kojim bi potkrijepila 
svoje tvrdnje. Nakon razmatranja žalbe mr. sc. Jadranke Martić, izjavljene protiv prijedloga zaključka Etičkog povjerenstva od 
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dana 30. listopada 2017. godine, i na temelju provedenih dokaza te pažljive i brižljive analize cjelokupnog postupanja 
stranaka, Etičko povjerenstvo je zaključilo da žalba mr. sc. Jadranke Martić nije osnovana te je jednoglasno donijelo završni 
prijedlog zaključka kojim je predmetna prijava u cijelosti odbijena kao neosnovana. Završni prijedlog zaključka dostavljen je se 
sa završnim izvješćem dekanici Fakulteta radi donošenja zaključka u ovom predmetu, sukladno članku 10. Poslovnika o radu 
Etičkog povjerenstva, te je dana 20. prosinca 2017. dekanica donijela zaključak kojim se utvrđuje da članovi Sveučilišne 
zajednice zaposleni na Građevinskom fakultetu u Rijeci: Filip Horvat, mag. informatol., Tanja Malec, dipl. iur. i doc. dr. sc. Neira 
Torić Malić, nisu počinili povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci navedene u točkama 4.1 Ljudska prava, poštivanje 
integriteta i dostojanstva osobe, 4.2 Jednakost i pravednost, 4.4 Profesionalno ponašanje, 4.5 Poštivanje zakona i pravnih 
postupka, 5.2 Uznemiravanje, 5.4 Objektivnost i nepristranost 6.8 Transparentnost i tajnost, 6.10 Odgovornost prema 
sveučilišnoj zajednici, pa se odbija kao neosnovana prijava mr. sc. Jadranke Martić, za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci od strane članova sveučilišne zajednice, zaposlenih na Građevinskom fakultetu u Rijeci: Filipa Horvata, 
mag. informatol., Tanje Malec, dipl. iur. i doc. dr. sc. Neire Torić Malić. U nastavku, dekanica napominje da će od danas 
Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci biti dostupan na portalu časopisa Hrčak, te ujedno zahvaljuje glavnoj urednici 
XIX knjige Zbornika izv. prof. dr. sc. Adriani Bjelanović i Filipu Horvatu, mag. informatol. na realizaciji upisa Zbornika na 
predmetni portal. Nadalje, dekanica izvještava prisutne da će se dana 08. ožujka 2018. godine održati izvanredna sjednica 
Fakultetskog vijeća povodom posjeta uprave Sveučilišta u Rijeci. Dalje, navodi kako je sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
održanoj 23. siječnja 2018. godine najavljeno da će se potpore za znanstvena istraživanja koristiti do rujna 2018. godine i da 
se iste neće produžavati već će se krenuti u raspisivanje novog natječaja za dodjelu istih. Također, na istoj sjednici Senata je 
predloženo ujednačavanje naziva sastavnica Sveučilišta u Rijeci, te će u tom pravcu Sveučilište u Rijeci napraviti prijedlog, a 
po potrebi će sastavnice morati provesti promjene svojih Statuta i izvršiti odgovarajući upis kod nadležnog Trgovačkog suda u 
Rijeci. Nadalje, rektorica je najavila posjet ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak Sveučilištu u Rijeci za dan 13. 
veljače 2018. godine, a istog dana će se održati i izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci. Ujedno, dekanica ističe da 
je na Sveučilištu formirano Povjerenstvo za superračunalne resurse čiji je član izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš. Nadalje, 
dekanica navodi da su najavljene izmjene ili produljenje odgode primjene minimalnih kriterija za izbore mentora doktorskim 
studentima te će u tom pravcu Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci dati svoj prijedlog. Također, na istoj je sjednici Senata 
usvojen Sveučilišni Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika, koji se roku od 60 dana može usvojiti na 
sastavnicama Sveučilišta ili sastavnica može sama donijeti Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika koji mora 
biti usklađen sa Sveučilišnim Pravilnikom. U nastavku dekanica napominje kako je do 28. veljače 2018. godine krajnji rok za 
ispunjavanje Izvješća o provedbi strategije Sveučilišta u Rijeci te poziva zaposlene i studente da odgovore na upite koji će im 
biti poslani u vezi pojedinih indikatora. Zaključno, dekanica poziva one šefove Katedri koji još nisu dostavili podatke zatražene 
za pisanje samoanalize u postupku reakreditacije da to učine u što kraćem roku. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, započinje svoje izvješće s informacijom kako su upisi u 
ljetni semestar produženi. Studenti treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija koji ove godine upisuju Završni rad 
upisuju se do petka 26. siječnja 2018. godine, a upisi za ostale studente započinju u ponedjeljak 29. siječnja i traju do 02. 
veljače 2018. godine. Nadalje, što se tiče izmjena i dopuna Izvedbenog nastavnog plana, kontaktirani su šefovi katedri i 
predstojnik zavoda. Rok za dostavu je do utorka, 30. siječnja 2018. godine, kako bi se mogao pripremiti za sljedeće 
Fakultetsko vijeće, a ukoliko ima promjena u Izvedbenim planovima kolegija, treba ih dostaviti do 10. veljače 2018. godine, 
dakle prije sljedećeg Fakultetskog vijeća, koje će se održati 15. veljače 2018. godine. U nastavku, prodekanica za nastavu i 
studente navodi da u ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine počinje redovni zimski ispitni rok. Prije nekoliko dana je poslan 
podsjetnik nastavnicima i studentima, vezano uz prijavu i odjavu ispita i dostavu podataka. Također, na zamolbu studenata 
napravljene su manje izmjene u terminima ispita. Prodekanica za nastavu i studente poziva nositelje kolegija da provjere da li 
imaju osigurano dežurstvo u novim terminima. Dalje, navodi kako je u referadu potrebno dostaviti podatke o studentima koji su 
stekli pravo izlaska na završni ispit prije početka ispitnih rokova, odnosno najkasnije tri dana prije prvog ispitnog roka. Svi 
studenti bit će u zabrani prijave ispita, a nakon dostave listi omogućava im se prijava.  Prodekanica za nastavu i studente 
ističe da je na Senatu Sveučilišta u Rijeci predstavljen prijedlog Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. Javna rasprava traje do 22. veljače 2018. godine a prijedlog Pravilnika je 
proslijeđen članovima Odbora za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija. Najvažnija promjena je da 
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ostaje u nadležnosti Sveučilišta, dok će priznavanje razdoblja studija biti u 
nadležnosti sastavnica Sveučilišta. Također, sastavnice Sveučilišta će morati nakon 60 dana od objave Pravilnika donijeti opće 
akte kojima će regulirati sva pitanja uređena Pravilnikom. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente navodi da je odgođena 
je najavljena sjednica Stručnog vijeća centra za Studije i Odbora za kvalitetu, te će se održati u utorak 30. siječnja 2018. 
godine, a glavna tema je promjena Pravilnika o studijima. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome kako je u sklopu evaluacije nastavnog procesa otvorena mogućnost ispunjavanja anketa kojima studenti vrednuju 
nastavni proces i nastavnike. Ankete su otvorene do 15. veljače 2018. godine, a novost u odnosu na prethodne ankete je što 
se mogu ispunjavati putem mobilnih telefona. U nastavku, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je 
održana elektronska sjednica Odbora za osiguravanje kvalitete i razvoj na kojoj su članovi Odbora izjasnili o predloženim 
točkama. Elektronska sjednica je održana obzirom da za ranije zakazanu regularnu sjednicu nije bilo kvoruma. S tim u vezi, 
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prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj moli i poziva one šefove Katedri koji se rijetko odazivaju sjednicama Odbora da 
ubuduće jave ako nisu u mogućnosti prisustvovati, kako i piše u svakom pozivu. Zaključno, prodekanica za osiguravanje 
kvalitete i razvoj ističe kako će se postupak reakreditacije na Građevinskom fakultetu u Rijeci održati u vremenu od 07. do 11. 
svibnja 2018. godine. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća navodi kako je poslao pozive za dostavu polugodišnjih izvješća o radu doktorskih studenata, i izvješća o radu 
asistenata, fakultetskih mentora i poslijedoktoranada, te moli da mu se navedena izvješća dostave do 15. veljače 2018. 
godine. Nastavno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da priprema Izvješće o 
znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2017. godini te poziva prisutne na koje se to odnosi da ažuriraju Bib 
irb stranice i da dostave specifikacije radova koji su objavljeni u 2017. godini za časopis evidentiran u bazi WoSCC, a nisu 
navedeni u tablici koju je ranije poslao. Dalje, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je 
putem prof. dr. sc. Aleksandre Deluke-Tibljaš stupio u kontakt s mr. sc. Ninoslavom Šćukanecom direktorom Instituta za razvoj 
obrazovanja, s kojim je i održan prvi radni sastanak vezan za prijavu na natječaj Internacionalizacija visokog obrazovanja, a u 
svrhu dobivanja sredstava za promociju doktorskog studija izvan granica Republike Hrvatske. Ujedno, u ponedjeljak dana 29. 
siječnja 2018. godine, u prostoriji G-003 Građevinskog fakulteta u Rijeci, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, Centar za EU 
projekte održat će info dan za internacionalizaciju studija. Nadalje, napominje da je za dan 30. siječnja 2018. godine sazvan 
sastanak Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci, a novi predsjednik Savjeta za znanost je prof. dr. sc. Saša Zelenika sa 
Tehničkog fakulteta u Rijeci. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi kako 
priprema potrebnu dokumentaciju i dopis za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, putem kojeg bi zatražio izdavanje 
dopusnice za doktorski studij, odnosno evaluaciju provedenih izmjena u Studijskom programu i Pravilniku, motiviranih ranije 
dostavljenim primjedbama reakreditacijskog panela. Također, navodi kako je održan i sastanak vezan za projekt RISK i izradu 
godišnjeg izvješća. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako je Građevinski 
fakultet u Rijeci u sklopu konzorcija sastavljenog od trinaest europskih sveučilišta i jedne manje tvrtke prijavio projekt na 
MSCA ITN natječaj koji je zaključen dana 17. siječnja 2018. godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da im je poslao primjere 
ponuda vezanih za obavljanje stručnog rada na Fakultetu, a sve kako bi dokumentacija bila unificirana. Zaključno, prodekan 
za poslovne odnose ističe kako je bitno, da nakon potpisa dekanice, jedan primjerak ponude mora ostati u arhivi Fakulteta, te 
moli prisutne da na to obrate pozornost.  
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da se od dana 12. siječnja 2017. godine na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci održava besplatan tečaj esperanta. Također, napominje da su predstavnici studenata pozvani 
na sastanak u Beograd radi dogovora oko organizacije predstojeće Građevinijade, Zaključno, predstavnica studenata ističe 
kako će se sutra održati izvanredna sjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na kojoj bi se trebali produžiti rokovi za 
prijave na raspisane Natječaje za financiranje studentskih programa. 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
dr. sc. Natalije Bede u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
temeljne tehničke znanosti. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Natalije Bede u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik 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 arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

 

Točka 4. Odluka o reizboru nastavnice izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive 
konstrukcije. 
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2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 5. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2017. godini. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 

2017. godinu. 

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

Točka 6. Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2018. godinu. 

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

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2018. 

godinu. 

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

Točka 7. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2017. godini. 

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

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2017. godinu. 

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

Točka 8. Odluka o izvješću Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Nine Čeh, 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 tema doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif., pod naslovom: „Doprinos dinamičkoj karakterizaciji uređenih 
blokovskih sustava – A contribution to dynamic characterization of ordered blocky systems.“ 
 

Točka 9. Imenovanje fakultetskog mentora asistentu Antonu Bogdaniću, 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 
 
Antonu Bogdaniću, mag. ing. aedif., suradniku u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za rad na Projektu „Anker-
šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje“, za fakultetskog mentora imenuje se 
prof. dr. sc. Joško Ožbolt. 

 

Točka 10. Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Sari Pajalić, 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 
 

Sari Pajalić, mag. ing. aedif., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice na Katedri za geotehniku, za 
fakultetskog mentora imenuje se doc. dr. sc. Vedran Jagodnik. 
 

Točka 11. Imenovanje fakultetskog mentora asistentici Ivani Pranjić, 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 

 
Ivani Pranjić, mag. ing. aedif., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice na Katedri za prometnice, za 
fakultetskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš. 
 

Točka 12. Imenovanje mentora doktorskom studentu Josipu Peraniću, 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 
 
Josipu Peraniću, mag. ing. aedif., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se prof. dr. sc. Željko Arbanas. 
 

Točka 13. Odluka o izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ljetnom semestru ak. god. 
2017./18.- dodatak. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se dodatak Odluci o izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ljetnom semestru 
akademske godine 2017./2018. 

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

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 12:50 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


