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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 15.02.2018. 
 

02. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 15. veljače  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. Ivica Kožar  

4. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

5. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

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

 

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. 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. Neira Torić Malić  

19. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

20. doc. dr. sc. Ivan Marović  

21. doc. dr. sc. Goran Volf   

22. doc. dr. sc. Iva Mrak  

23. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

24. doc. dr. sc. Igor Ružić  

25. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

26. doc. dr. sc. Elvis Žic  

27. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

28. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

29. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

30. Saša Čohar Mančić, v. pred Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

31. dr. sc. Nino Krvavica Predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima 

32. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
33. Tomislav Franković, , mag. ing. 

aedif. 
Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

34. Simona Gavez Predstavnica studenata 
35. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

36. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

37. Sara Čiča Predstavnica studenata 
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ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
4. prof. dr. sc. Darko Meštrović Opravdano 
5. prof. dr. sc. Željko Arbanas  
6. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
7. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

8. 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 Dnevnog reda i predlaže da se isti 

dopuni na način da predložena točka 4. postane točka 4 a), te da se iza nje doda točka 4 b), naziva Raspisivanje natječaja 

za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno 

polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. Nakon što je isti pročitala i obrazložila, jednoglasno se usvaja sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini.  

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata. 
3. Pokretanje postupka izbora dekana i imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja 

prijava. 

4. a) Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne 

tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

b) Raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 

minimalnih radnih obveza za nastavnicu mr. sc. Lidiju Pletenac. 

6.  Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave u akademskoj godini 2017./2018. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za: 
a)Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
b)Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  
c)Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
d)Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 
 

7. Usvajanje izmjena i dopuna Plana vanjske suradnje u ak. god. 2017./2018. na Sveučilišnom 

preddiplomskom studiju Građevinarstvo, Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, 

Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju 

Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

8. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2017.2018 na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo  
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 
 

 9. Donošenje Odluke o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad: 
a) na Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, 
b) na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, 

10 Odluka o oslobađanju od pohađanja dijela nastave i polaganja odgovarajućih ispita za doktorskog 

studenta Hrvoja Sironića. 
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11 Usvajanje izvedbenog Plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za ljetni 

semestar ak. god. 2017./2018. 

12 Imenovanje Povjerenstva za obranu teme doktorskog rada studenta Josipa Peranića. 

13 Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (po Strategiji Sveučilišta 

2014.-2020.) 

 

14 Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2017. godini. 

15 Usvajanje Strategije razvoja za razdoblje 2018.-2022. 

16 Usvajanje Politike kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

17 Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 

18 Imenovanje člana i njegovog zamjenika iz redova nastavnika i suradnika u Stegovno povjerenstvo 

Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

19 Imenovanje zamjenika člana te imenovanje predstavnika studenata i njegovog zamjenika u Žalbeno 

stegovno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

20 Imenovanje stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika dr. sc. Ivane Sušanj, na osobni zahtjev. 

21 Rasprava o izmjeni uvjeta za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju. 

22 Rasprava o izmjeni modela institucijskog financiranja znanosti. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

 
Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić započinje svoje izvješće sa obavijesti da će se u četvrtak dana 01. ožujka 
2018. godine s početkom u 12:15 sati održati promocija XIX knjige Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, a u petak 
dana 02. ožujka 2018. godine održati će se svečana promocija i podjela diploma studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci. U 
nastavku, dekanica navodi da je sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 23. siječnja 2018. godine 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 Sveučilišn im 
Pravilnikom. Dalje, navodi kako je na istoj sjednici Senata najavljeno da će se potpore za znanstvena istraživanja koristiti do 
rujna 2018. godine. 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. Dalje, dekanica navodi da je dana 13. veljače 2018. godine ministrica 
znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila Sveučilište u Rijeci, a tim povodom je istog dana održana i izvanredna sjednica 
Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj se razgovaralo o prioritetima Sveučilišta u Rijeci te o tekućim problemima. Ministrica je tom 
prilikom istaknula zajedničke ciljeve Ministarstva i Sveučilišta, dok je rektorica izložila strateške prioritete Sveučilišta u Rijeci za 
razdoblje do 2021. godine. U nastavku dekanica navodi da Zavod za hidrotehniku i geotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci 
povodom desetogodišnjice rada priprema organizaciju Okruglog stola koji bi se održao 31. svibnja i 01. lipnja 2018. godine. 
Ujedno, dekanica izvještava prisutne da zaposlenica Službe za financijsko-računovodstvene poslove Manuela Prodanić, dipl. 
oec. prestaje s radom na Fakultetu dana 28. veljače 2018. godine zbog odlaska na drugo radno mjesto. Zaključno, dekanica 
navodi da će po obrazloženoj zamolbi za odgodu termina, Agencija za znanost i visoko obrazovanje provesti postupak 
reakreditacije na Građevinskom fakultetu u Rijeci u razdoblju od 03. do 07. prosinca 2018. godine. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, izvještava prisutne o tome da su upisi u ljetni semestar 
završeni. Još je nekoliko studenata koji čekaju rezultate zimskog roka te odobrenje zamolbi za upis predmeta. Nadalje, 
prodekanica navodi da na određenim izbornim kolegijima nema dovoljnog broja prijavljenih studenata za izvođenje kolegija, pa 
će se nastava izvoditi konzultativno. Također, raspored sati će biti poslan danas svim nastavnicima i do sutra treba javiti ukoliko 
ima preklapanja, a sutra će biti objavljen i konačni raspored. Ujedno, prodekanica navodi kako je objavljena rang lista za 
studente koji su upisali kolegij Diplomski rad na Diplomskom sveučilišnom studiju. U nastavku, prodekanica navodi kako će se u 
petak 02. ožujka 2018. godine održati promocija i podjela diploma studentima koji su završili studij u 2017. godini. S tim u vezi, za 
kolegije koji koriste predavaonice 003 i 004 rezervirane su druge predavaonice pa se pozivaju nastavnici koji su trebali koristiti 
ove predavaonice da pogledaju novi raspored u Sustavu rezervacije prostorija. Studenti prve godine diplomskog studija imaju 
promociju taj dan pa bi bilo dobro da se nastava iz kolegija predviđena za taj dan odradi u nekom drugom terminu. Dalje, 
prodekanica navodi da još ima nastavnika koji nisu predali Izvješća o održanoj nastavi za zimski semestar pa ih poziva da 
dostave Izvješća što prije. Na Sveučilištu je održana 7. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije. Od točaka o kojima se 
raspravljalo treba izdvojiti raspravu o novom Pravilniku o studijima. Predložit će se konačni tekst koji će ići na javnu raspravu, a 
glavne promjene su ocjenjivanje na preddiplomskim i diplomskim studijima. Dodijelit će se 99 stipendija za izvrsnost. Ovu 
stipendiju dobila su dva studenta Građevinskog fakulteta, Anton Lencović i Franko Milovan. Također, raspravljalo se i o 
donošenju Odluke vezane uz natječaje za upis u 1. godine studija za akademsku godinu 2018./2019., vezano uz troškove studija 
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(7. 370,00kn, 1 ECTS 122,83kn), troškove razredbenog postupka (250,00kn) i posebnih provjera znanja. Zaključno, prodekanica 
ističe da se na istoj sjednici raspravljalo i o prijedlogu odluke Rektorove nagrade i priznanja studentima: za izvrsnost (15 
nagrada, predlaže svaki fakultet), student generacije (1 nagrada), student volonter godine (1 nagrada), za poseban doprinos 
akademskoj zajednici (1 nagrada, za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad (3 nagrade, po područjima), za sport (1 
nagrada). 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne da je Građevinski 
fakultet u Rijeci uključen u CEEPUS projekt „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (Computational fluid 
dynamics) zajedno sa još 16 fakulteta s područja srednje i istočne Europe. Koordinator za CEEPUS na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci je doc. dr. sc. Elvis Žic i prema njegovom izvješću Građevinski fakultet u Rijeci je ostvario tri mobilnosti tijekom prošle 
godine. Radilo se o boravku doc. dr. sc. Elvisa Žica na fakultetima u Novom Sadu i Mariboru u ukupnom trajanju od nešto više od 
mjesec dana, te o boravku studentice Sandre Baltić na Sveučilištu BOKU u Beču u trajanju od pet mjeseci. Također, Građevinski 
fakultet u Rijeci je imao i jednu gostujuću doktorandicu s Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Nadalje, prodekanica za 
osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da u sklopu programa Erasmus+ četvoro studenata iz Francuske ovaj tjedan završava s 
boravkom na Građevinskom fakultetu u Rijeci. U sljedećem semestru, na Građevinskom fakultetu u Rijeci će boraviti studentica 
iz Beča koja će na diplomskom studiju slušati predmete iz Geotehnike, a početkom ožujka doći će i prvi studenti iz Francuske koji 
će boraviti na Fakultetu mjesec dana u svrhu provedbe projekta na predmetu kojeg su izabrali. Do kraja semestra na ovaj će 
način na Fakultetu boraviti ukupno osmero studenata. Također, u okviru programa Erasmus+ postoje i programi kao što su KA 2 i 
KA 107 te je u sklopu programa KA 2 prijavljen projekt Capacity building in the field of higher education, a u sklopu programa KA 
107 postoji suradnja s partnerskim zemljama, konkretno Akademijom građevinarstva i arhitekture iz Odesse, Ukrajina. Zaključno, 
prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da će se u razdoblju od 16. do 20. travnja 2018. godine održavati Festival 
znanosti, a za održavanje predavanja i radionica u okviru predmetnog Festivala prijavilo se devetoro nastavnika i doktoranada 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. Također, u sklopu predmetnog Festivala znanosti održat će se 18. travnja 2018. godine i Dan 
otvorenih vrata Fakulteta. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, obraća se prisutnim 
članovima sa informacijom da je održan sastanak Savjeta za znanost na kojem se najviše razgovaralo o uvjetima za stjecanje 
mentorstva na doktorskom studiju kao i o modelu institucijskog financiranja znanstvenih projekata. Vezano za institucijsko 
financiranje znanstvenih projekata prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da je 
zaposlenicima poslao elektroničkom poštom mail u kojem je naznačeno da će nadležno ministarstvo izdvojiti sredstva za 
prijavljivanje projekata na Obzor 2020. Vezano za prijavu kompetitivnih projekata na Obzor 2020, na sastanku Vijeća za 
internacionalizaciju Sveučilišta dobivena je informacija da se kao model poticanja za prijavljivanje ovakvih projekata od strane 
Sveučilišta uvodi premija od 40.000,00 kuna za projekte koji su uspješno prijavljeni ali nisu prošli evaluacijski postupak. U 
nastavku prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi kako mu je na ranije dostavljeni poziv vezan 
za prezentaciju znanstvenih i stručnih projekata na 13. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, dostavljeno tri 
projekta koje je proslijedio organizacijskom odboru, a naknadno da mu je javljeno kako će se o ovoj temi još razgovarati na 
sastanku Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta. Ujedno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju 
napominje da trenutno radi na upisivanju znanstvene opreme Fakulteta u interaktivnu bazu podataka znanstvenih instrumenata 
„Šestar“, te je najavljeno da će se ova baza podataka koristiti u svrhu izrade financijskog plana održavanja iste sredstvima 
ministarstva. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je u pripremi skraćena 
verzija kataloga laboratorijske i terenske opreme Građevinskog fakulteta u Rijeci koji će se tiskati i u verziji na engleskom jeziku. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić na početku svojeg izvješća ističe kako se na sastanku 
koordinacije sastavnica Kampusa Sveučilišta u Rijeci razgovaralo o problemima sa videoopremom koja je zastarjela i koju će se 
postepeno trebati mijenjati. Također, prodekan za poslovne odnose izvještava prisutne da su promijenjena rolo vrata na ulazu u 
garažni prostor Građevinskog fakulteta u Rijeci a zbog potrebe kalibriranja istih, u određenom vremenskom razdoblju neće biti 
moguć ulazak i izlazak iz garaže o čemu će svi zaposleni biti pravodobno obaviješteni. Zaključno, prodekan za poslovne odnose 
navodi kako je u tijeku natječajni postupak za zakup skriptarnice u prizemlju zgrade Fakulteta. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da je završen Natječaj za financiranje studentskih 
programa. Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci ima tri prijavljena projekta, a također je imenovano i Povjerenstvo za 
evaluaciju projekata Studentskog zbora sastavnica. Zaključno, predstavnica studenata ističe da su predstavnici studenata 
pozvani na sastanak u Beograd radi dogovora oko organizacije predstojeće Građevinijade,  
 

Točka 3. Pokretanje postupka izbora dekana i imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava. 
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Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

I. 
Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 
2018. do 30. rujna 2021.  godine. 

II. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana, u sastavu: 
 
  1. Doc. dr. sc. Elvis Žic 
  2. Doc. dr. sc. Dragan Ribarić 
  3. Doc. dr. sc. Ivan Marović 
 

III. 
Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete propisane člankom 25., stavak 3. Statuta 
Fakulteta. Prijedlog za izbor dekana može podnijeti Zavod za pristupnika koji ispunjava uvjete propisane člankom 25., stavak 3. 
Statuta Fakulteta, pod uvjetom da je suglasan s  prijedlogom. 
 

IV. 
Prijave za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu iz točke II. ove odluke u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja 
Povjerenstva. Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za dekanski mandat, koji treba biti usklađen sa 
strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta, te izjava pristupnika ako ga predlaže zavod. 
 

V. 
Povjerenstvo iz točke II. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana  isteka roka za dostavu prijava za izbor 
dekana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i pristupnicima, podatke o 
ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.    
           

VI. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

Točka 4.  
a) Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 

profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke 

znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

b) Raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

a)Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi 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 
redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke 
znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

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

 
1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član 

2. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 

3. Prof. dr. sc. Joško Ožbolt, član 
 

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

b)Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
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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 geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 
1.Doc. dr. sc. Martina Baučić, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 

2.Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetin, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 

3.Doc. dr. sc. Željko Hećimović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. 

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

Točka 5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnicu mr. sc. Lidiju Pletenac. 

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora mr. sc. Lidije Pletenac u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač. 
 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta utvrđenih Odlukom o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“, 
broj: 13/12), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić 

3. Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, 

3. Stručno povjerenstvo obvezno je Fakultetskom vijeću dostaviti mišljenje iz točke 2. ove odluke u roku od 30 dana 

od dana imenovanja, a za pisanje izvješća zadužuje se prvi član. 

Točka 6. Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave u akademskoj godini 2017./2018. na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci za: 
 
a)Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
b)Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  
c)Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
d)Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 
 

 
Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

 
1. Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za predmete koji se izvode u akademskoj godini 2017./2018. 

za: 
 

a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, 
c) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo. 
 

2. Izvedbeni planovi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke.  
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Točka 7. Usvajanje izmjena i dopuna Plana vanjske suradnje u ak. god. 2017./2018. na Sveučilišnom preddiplomskom 
studiju Građevinarstvo, Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju 
Građevinarstvo i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci. 

 
Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi 
 

 O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana vanjske suradnje na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Građevinarstvo, 
Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i 
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u 
akademskoj godini 2017./2018. 
 

2. Izmjene i dopune Plana iz točke 1. čini sastavni dio ove odluke. 
 

Točka 8. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2017.2018 na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo  
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

a)Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u 
ak. god. 2017./2018. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 

 
b)Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi 
 

O D L U K U 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo u ak. 
god. 2017./2018. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 

Točka 9. Donošenje Odluke o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad: 
a) na Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, 
b) na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, 

a)Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, donosi se natpolovičnom većinom (1 
„SUZDRŽAN“ glas) sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u ak. 
god. 2017./2018. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
 
b)Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju 
Građevinarstvo u ak. god. 2017./2018. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
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Točka 10. Odluka o oslobađanju od pohađanja dijela nastave i polaganja odgovarajućih ispita za doktorskog studenta 
Hrvoja Sironića. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno se 
donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 
Mr. sc. Hrvoje Sironić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, oslobađa se pohađanja dijela nastave i 
polaganja odgovarajućih ispita na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, u vrijednosti od 30 ECTS boda, 
temeljem stečenih kvalifikacija magistra tehničkih znanosti. 
 

Točka 11. Usvajanje izvedbenog Plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za ljetni 
semestar ak. god. 2017./2018. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno se 
donosi sljedeća  

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u ljetnom semestru za ak. 
god. 2017./2018. 

 
2. Izvedbeni plan iz toč. 1. sastavni je dio ove odluke.  

 

Točka 12. Imenovanje Povjerenstva za obranu teme doktorskog rada studenta Josipa Peranića. 

 
Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno se 
donosi sljedeća  

O D L U K A 
 

1. Utvrđuje se da Josip Peranić, mag. ing. aedif., student Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za obranu teme doktorskog rada 
pod naslovom: „Značaj nesaturirane zone geotehničkog presjeka na pojavu klizišta u naslagama fliša – 
Importance of the unsaturated zone of a geotechnical cross-section on a landslide occurance in the flysch 
deposits.“ 

 
2. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme disertacije Josipa Peranića, mag. ing. aedif., u sastavu: 

 
1. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, predsjednik, 

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

3. Izv. prof. dr. sc. Sabatino Cuomo, Universita degli studi di Salerno, Italija, 

vanjski član 

3. Obrani pored članova Povjerenstva, prisustvuju mentor prof. dr. sc. Željko Arbanas    te izv. prof. dr. sc. Vanja 
Travaš, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.     

 

Točka 13. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (po Strategiji Sveučilišta 

2014.-2020.). 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2017. godinu. 

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

 

Točka 14. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2017. godini. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno se 
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donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2017. godini na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci. 

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

Točka 15. Usvajanje Strategije razvoja za razdoblje 2018.-2022. 

Nakon uvodnog obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Strategija razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2018.-2022.  

 
2. Strategija razvoja iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 16. Usvajanje Politike kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se prijedlog Politike osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

 
2. Prijedlog Politike osiguravanja kvalitete iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 17. Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 

Nakon obrazloženja prodekana za poslovne odnose i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Imenuju se članovi Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom kako slijedi: 
 
- Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, predsjednik, 
- Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 
- Dr. sc. Josip Rubinić, član 
- Izv. prof. dr. sc. Nenad Ravlić, član – Alumni klub GF-a 
- Dr. sc. Saša Mitrović, član-I.T.T. d.o.o. Rijeka 
- Dr. sc. Mirko Grošić, član – GEOTECH d.o.o. 
- Nebojša Buljan, dipl. ing. građ., član, RI-ISA d.o.o. Rijeka 

 
2. Članovi Odbora iz točke 1. ove odluke biraju se na vrijeme od dvije godine. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.   
 

Točka 18. Imenovanje člana i njegovog zamjenika iz redova nastavnika i suradnika u Stegovno povjerenstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Željko Smolčić, imenuje se za člana Stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz redova 
nastavnika i suradnika. 

 
2. Dr. sc. Cela Matan imenuje se za zamjenicu člana Stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz 

redova nastavnika i suradnika. 
 
3. Mandat imenovanih iz točaka 1. i 2. Odluke iznosi 3 godine. 
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4. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

Točka 19. Imenovanje zamjenika člana te imenovanje predstavnika studenata i njegovog zamjenika u Žalbeno stegovno 
povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, imenuje se za zamjenicu Marka Frankovića dipl. ing. arh., člana Žalbenog 
stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

2. Sandra Štajdohar, imenuje se za članicu Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci iz 
redova studenata. 

 
3. Giulia Muškardin imenuje se za zamjenicu članice Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u 

Rijeci iz redova studenata. 
 
4. Mandat imenovanih iz točaka 1., 2. i 3. ove Odluke iznosi 3 godine. 
 
5. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 
 

Točka 20. Imenovanje stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika dr. sc. Ivane Sušanj, na osobni zahtjev. 

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno se donosi sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Ivane Sušanj u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, pokrenutog na 
vlastiti zahtjev, 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 Zagreb, vanjski član 

 
2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u predmetno 

znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu Povjerenstva. 
 

Točka 21. Rasprava o izmjeni uvjeta za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju. 

Točka 22. Rasprava o izmjeni modela institucijskog financiranja znanosti. 

Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju predlaže da se o točkama 21. i 22. Dnevnog reda zajednički 
raspravlja te u nastavku čita prijedlog Odbora za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci. Tako je u odnosu na izmjene 
uvjeta za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju, Odbor za doktorski studij na sastanku održanom 09. veljače 2018. godine 
predložio da se primjena kriterija za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju odgodi za najviše godinu dana i predlaže 
izmjene kriterija u vidu isključivanja preduvjeta komentorstva za stjecanje mentorstva i dopunu kriterija dodavanjem klauzule 
kojom bi se uvelo izuzeće primjene kriterija na osobe koje su dobile znanstveni projekt unutar kojeg postoji mogućnost 
zapošljavanja doktorskog studenta i preuzimanja mentorstva. U odnosu na izmjenu modela institucijskog financiranja znanosti, 
Odbor za doktorski studij na istom sastanku je predložio izmjenu naslova modela financiranja iz „UniRi potpore“ u „Znanstveni 
projekt“ s prijedlogom da se i poslijedoktorandima omogući prijavljivanje na natječaje za dodjelu sveučilišnih potpora ili projekata. 
Nakon uvodnog izlaganja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju razvila se rasprava u kojoj su 
aktivnije sudjelovali i izložili svoja stajališta sljedeći članovi Vijeća: dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, prof. dr. sc. 
Barbara Karleuša, izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, prof. 
dr. sc. Nevenka Ožanić, prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, doc. dr. sc. Maja Gaćeša, doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, doc. dr. 
sc. Neira Torić Malić, doc. dr. sc. Igor Ružić, izv. prof. dr. sc. Davor Grandić i doc. dr. sc. Ivan Marović. Nakon završene rasprave 
zaključeno je da će se u odnosu na izmjene uvjeta za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju predložiti odgodu primjene 
uvjeta za stjecanje mentorstva uz njihovu doradu u tom razdoblju, dok je u odnosu na izmjenu modela institucijskog financiranja 
znanosti zaključeno da se prihvati prijedlog kako bi se i poslijedoktorandima omogućilo prijavljivanje na natječaje za dodjelu 
sveučilišnih potpora ili projekata. 
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Po okončanju dnevnog reda, dekanica zaključuje sjednicu u 14:30 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


