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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/03 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 06.03.2018. 
 

03. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 06. ožujka 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. Svjetlan Feretić  

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

3. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

4. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

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

 

6. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

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

8. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

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

Dekanica 

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

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

15. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević 

 

16. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

17. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

18. doc. dr. sc. Ivan Marović  

19. doc. dr. sc. Goran Volf  

20. doc. dr. sc. Iva Mrak  

21. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

22. doc. dr. sc. Igor Ružić  

23. doc. dr. sc. Elvis Žic  

24. doc. dr. sc. Maja Gaćeša  

25. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

26. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

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

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

29. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
30. Tomislav Franković, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

31. Sandra Štajdohar Predstavnica studenata 

32. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić Opravdano 

4. prof. dr. sc. Darko Meštrović  
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5. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

6. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
7. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
8. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

9. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

10. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

11. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

12. Simona Gavez Predstavnica studenata 

13. Luka Srdoč Predstavnik 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 i predlaže da se 
isti dopuni na način da se uvrsti točka 14. naziva Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika nastavnika u nastavnim 
zvanjima u fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Donošenje Odluke o izboru jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na 
Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme. 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci. 

5.  Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. sc. 
Ivane Sušanj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
građevinarstvo. 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u znanstvenom području tehničke znanosti, polju građevinarstvo, dr. sc. Domagoja Nakića, na osobni 
zahtjev. 

7. Raspis natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2018./2019.: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su prijavljeni 
putem NISpVU sustava; 
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine; 

8. Utvrđivanje smjerova i upisnih kvota po smjerovima za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019. 

9. Usvajanje Odluke o natječaju za upis u 1. godinu studija u ak. god. 2018./2019.: 
a) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo  

10 Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija. 

11 Odluke o visini participacija i školarina u ak. god. 2018./2019.: 
a) Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i višu godinu studija u ak. god. 2018./2019., 
b) Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u ak. god. 2018./2019. 
c) Odluka o visini školarine za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 

12 Usvajanje Dodatka Odluci o Izvješću rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 

13 Usvajanje izvješća o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora: 
a) Izvješće o vrednovanju rada asistenata; 
b) Izvješća poslijedoktoranada o njihovom radu; 
c) Izvješće o radu mentora asistenata; 
d) Izvješća i ocjene asistenata o mentorstvu; 

14 Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika nastavnika u nastavnim zvanjima u fakultetsko vijeće 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

  
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini  jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
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Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, započinje svoje izvješće sa obavijesti da je Povjerenstvo za provođenje 
postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. 
rujna 2021.  godine, u sastavu: doc. dr. sc. Elvis Žic, doc. dr. sc. Dragan Ribarić i doc. dr. sc. Ivan Marović, dana 09. ožujka 
2018. godine dostavilo Izvješće o podnesenim prijavama i pristupnicima, te će slijedom toga članovima Fakultetskog vijeća 
danas biti upućen poziv za izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća koja će se održati dana 22. ožujka 2018. godine povodom 
izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 
2021.  godine. Nadalje, dekanica izvještava prisutne članove Vijeća kako je od strane Sveučilišta u Rijeci zaprimljen nalaz 
temeljem provedenog nadzora na Građevinskom fakultetu u Rijeci, pokrenutog po prijavi mr. sc. Jadranke Martić u vezi 
nezakonitih postupanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a kojim je nadzorom Sveučilište u Rijeci zaključilo da nisu 
utvrđena nikakva nezakonita postupanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Ujedno, dekanica izvještava prisutne članove 
Vijeća kako je Fakultet zaprimio poziv za pripremno ročište na Općinskom sudu u Rijeci u parničnom predmetu po tužbi doc. 
dr. sc. Neire Torić Malić protiv Građevinskog fakulteta u Rijeci radi isplate razlike u plaći. U nastavku dekanica navodi da je 
jučer na Sveučilištu u Rijeci održan sastanak Stručnog vijeća za financijsko poslovanje, u sklopu kojeg je prorektor prof. dr. sc. 
Goran Turkalj izvijestio prisutne o stanju i problematici sa koeficijentima na Sveučilištu te aktualnoj nemogućnosti provođenja 
kadrovskih promjena u COP-u. U vezi rješavanja ovog problema uprava Sveučilišta je bila nekoliko puta na pregovorima u 
nadležnom ministarstvu i obzirom da je Sveučilište probilo ukupnu masu financijskih sredstava dodijeljenih Sveučilištu za 
masu bruto plaća, u ovom trenutku Ministarstvo ne dozvoljava dodatno povećanje za izdvajanje novčanih sredstava za plaće. 
Naime, prijedlog je Ministarstva da se u naredna tri mjeseca ne sklapaju ugovori o radu za sve zaposlenike koji ne gube radna 
mjesta, dozvolilo bi se sklapanje ugovora o radu samo za one koji bi izgubili radno mjesto, te bi Senat Sveučilišta morao 
usvojiti takvu odluku na sljedećoj sjednici. Zaključno, dekanica izvještava prisutne o tome da je dana 21. veljače 2018. godine 
održana 11. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su između ostalog naznačene teme važne za rad Savjeta za znanost, 
a koje su vezane uz povećanje znanstvene produkcije i poboljšanje pozicije Sveučilišta u sustavu rangiranja, institucijsko 
financiranje znanosti na Sveučilištu te uvjeti za mentore doktorskih disertacija, izrada standarda i normi za vrednovanje rada 
znanstvenika, sustavan pristup bibliometriji, uvjeti za izbor professora emeritusa, doktorske škole, transfer tehnologije u 
zajednicu i suradnja s gospodarstvom. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, započinje svoje izvješće s informacijom da su objavljene 
rang liste studenata koji biraju teme za izradu završnih radova za Preddiplomski sveučilišni i Preddiplomski stručni studij 
Građevinarstvo, te dodijeljene teme u prvom krugu. Studenti u drugom krugu biraju teme do 19. ožujka 2018. godine. Isto 
tako, objavljena je i rang lista studenata koji biraju mentore i kolegije za izradu diplomskih radova za Specijalistički diplomski 
stručni studij, a studenti biraju mentore i kolegije također do 19. ožujka 2018. godine. Što se tiče demonstratura, prodekanica 
za nastavu i studente navodi da nastavnici kojima su odobrene demonstrature trebaju dostaviti termine demonstratora Anđeli 
Horvat, oec., kako bi se objavili na mrežnim stranicama Student info. Sve demonstrature moraju biti odobrene na obrascu 
zamolbe koji mora biti potpisan jer je to je preduvjet za isplatu honorara. Nadalje, prodekanica za nastavu i studente izvještava 
prisutne kako je u sklopu kolegija Gradske ceste i čvorišta na Preddiplomskom sveučilišnom studiju, u ponedjeljak 12. ožujka 
2018. godine održano nastupno predavanje dr. sc. Sanje Šurdonje na temu „Projektiranje kružnih raskrižja“, u sklopu izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta. U nastavku, prodekanica za nastavu i studente navodi da je utorak 13. ožujka 2018. 
godine održana 8. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije sa koje bi trebalo izdvojiti sljedeće. Donesena je odluka o 
elektroničkim (centraliziranim) prijavama za upis na diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava. Samo tri 
sastavnice Sveučilišta u Rijeci (Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet i Odjel za fiziku) će je primijeniti, dok ih je 
prošle godine bilo sedam, osim Građevinskog fakulteta u Rijeci odustali su Odjeli za biotehnologiju, matematiku i informatiku 
te Učiteljski fakultet. Na istoj sjednici je održana rasprava o novom Pravilniku o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, 
nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta u Rijeci. Pravilnik je usvojen tijekom 2017. godine, ali je Povjerenstvo predložilo 
određene promjene, odnosno poboljšanja, pa će se predložiti izrada i usvajanje novog Pravilnika. Također, na istoj sjednici je 
nastavljena rasprava o novom Pravilniku o studijima, i to samo o jednom pitanju – ugovorima o studiranju. Zaključeno je da su 
kod svih sastavnica Sveučilišta ugovori takvi da se novi Pravilnik može primjenjivati za sve studente od akademske godine 
2018.-2019., slijedom čega se preporučuje sastavnicama da do tada usklade svoje Pravilnike o studijima. Javna rasprava traje 
do 23. ožujka 2018. godine, te se pozivaju svi zainteresirani na sudjelovanje u istoj. Zaključno, prodekanica za nastavu i 
studente navodi da je za prijedlog odluke Rektorove nagrade i priznanja studentima za izvrsnost predložen student 
Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva, smjer Geotehnika, Marko Šperanda. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome da je na sjednici Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci usvojen novi Priručnik 
za kvalitetu Građevinskog fakulteta u Rijeci koji se temelji i koji je sukladan novom Priručniku za kvalitetu studiranja Sveučilišta 
u Rijeci. Nadalje, glede edukacije, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da šestero nastavnika Građevinskog 
fakulteta u Rijeci sudjeluje u programu Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje, Centra za 
obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci, a predmetni program traje cijeli semestar. Također, prodekanica za 
osiguravanje kvalitete i razvoj napominje kako su u sklopu evaluacije nastavnog procesa, studentima poslani odgovori na 
komentare iz studentskih anketa, te se ujedno, zahvaljuje svima koji su unijeli svoje odgovore. Zaključno, prodekanica za 
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osiguravanje kvalitete i razvoj osvrnula se i na sustav e-učenja, te je istaknula kako je trenutni postotak predmeta koji koriste 
određeni vid e-učenja sljedeći: Preddiplomski sveučilišni studij 84%, Diplomski sveučilišni studij 88%, Preddiplomski stručni 
studij 85% i Specijalistički diplomski stručni studij 50%. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća navodi kako je održan sastanak Vijeća za internacionalizaciju i projekte na kojem su istaknute inicijative vezane za 
povećanje prepoznatljivosti Sveučilište, prije svega medijski prostor u dnevnom tisku Novi List te radijska emisija Sveučilište 
su ljudi na kojoj se mogu predstaviti istraživački radovi. Tako je primjerice u Novom Listu nedavno objavljen članak pod 
nazivom „Tajni život plaža“ kolege doc. dr. sc. Igora Ružića i kolegice dr. sc. Suzane Ilić. Nastavno, prodekan za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je održan i sastanak Savjeta za znanost na kojem je, vezano za 
institucijsko financiranje istraživanja, zaključeno da inicijalne potpore čine 25% ukupnih sredstava te bi se dodjeljivale 
poslijedoktorandima i docentima koji su doktorat stekle maksimalno sedam godina prije prijave; 60% bi činili Sveučilišni 
projekti do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna koji bi se dodjeljivali neovisno o broju prijavljenih istraživača, a suradnici 
bi mogli biti i doktorandi koji nisu zaposleni na Sveučilištu; uvode se potpore postojećim istraživanjima u iznosu od 10.000,00 
kuna po projektu; 5% ukupnih sredstava namijenjeno je za poticanje internacionalizacije čime bi se pokrivali troškovi 
znanstvenih kolokvija. Dalje, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je vezano za 
mentorske uvjete, na istom sastanku nakon provedene rasprave zaključeno kako je većini prisutnih prihvatljiva definicija 
minimalnih kriterija koje moraju ispunjavati mentori, a to su da: mora imati doktorat znanosti i biti izabran u znanstveno zvanje, 
mora imati najmanje dvije godine poslijedoktorskog iskustva, mora biti voditelj, suvoditelj, partner ili suradnik na domaćem ili 
međunarodnom projektu ili mora na drugi način osigurati podršku za provedbu znanstvenih istraživanja, mentor ne može biti 
osoba koja je povrijedila Etički kodeks Sveučilišta, ako mentor nije osoba sa Sveučilišta doktorandu se dodjeljuje komentor sa 
sastavnice Sveučilišta, i prije preuzimanja mentorstva mora proći određeno osposobljavanje. Što se tiče dodatnih uvjeta 
izvrsnosti zaključeno je da znanstvena aktivnost mentora u posljednjih pet godina mora biti takva da znanstvenik radom 
zadovoljava uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika. Ukoliko su uvjeti i sredstva 
za doktoranda osigurana iz kompetitivnih izvora, nije potrebno udovoljavati kriterijima za mentore a sve sastavnice mogu 
definirati svije dodatne kriterije. Ujedno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je sa 
strane prof. dr. sc. Saše Zelenike pokrenuta inicijativa organizacije događaja Rijeka tehnologija po uzoru na inicijativu Rijeka 
psihologije, a u organizaciju su uključeni Tehnički, Pomorski i Građevinski fakultet u Rijeci te Odjel za fiziku Sveučilišta u 
Rijeci. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da se trenutno radi na upisivanju 
znanstvene opreme Fakulteta u interaktivnu bazu podataka znanstvenih instrumenata „Šestar“, a on je administrator za našu 
instituciju. Odlučeno je da se u predmetnu bazu evidentira kapitalna oprema vrijednosti veće od 400.000,00 kuna. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da su promijenjena i 
stavljena u funkciju rolo vrata na ulazu u garažni prostor Građevinskog fakulteta u Rijeci, a u prizemlju zgrade Fakulteta od 
dana 12. ožujka 2018. godine otvorena je fotokopirnica čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 19:00 sati.  
Dalje, prodekan za poslovne odnose izvještava prisutne kako se učionice 212 i 309 opremaju računalnom opremom. 
Zaključno, prodekan za poslovne odnose naglašava da se trenutno radi na pokušaju obnove zastarjele računalne opreme na 
Fakultetu. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da su predstavnici studenata u periodu od 24. do 26. 
veljače 2018. godine boravili na sastanku u Beogradu povodom dogovora oko organizacije predstojeće Građevinijade. Tom je 
prilikom dogovoreno da će se Građevinijada 2018 održati u Bugarskoj u razdoblju od 02. do 07. svibnja 2018. godine. 
Zaključno, predstavnica studenata ističe da su objavljeni i rezultati Natječaja za financiranje studentskih programa te je 
donijeta i konačna odluka o rezultatima Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa 
u 2018. godini. Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci imao je tri prijavljena projekta, a zbog određenog 
nezadovoljstva ishodima rezultata Natječaja, podnesene su žalbe, koje međutim nisu usvojene. 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o izboru jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na Katedri 
za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 

1. Dr. sc. Sanja Šurdonja, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na 

Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme. 
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2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u 
Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se primjena Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci od 01. veljače 

2018. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  

 
2. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

Točka 5. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
dr. sc. Ivane Sušanj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja i 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. Ivane Sušanj u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik 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 6. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u znanstvenom području tehničke znanosti, polju građevinarstvo, dr. sc. Domagoja Nakića, na osobni 
zahtjev. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Domagoja Nakića u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 
pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
2. Doc. dr. sc. Goran Volf, član 
3. Doc. dr. sc. Dražen Vouk, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 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 7. Raspis natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2018./2019.: 
 
a) Preddiplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su prijavljeni 
putem NISpVU sustava; 
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine; 

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

O D L U K U 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Građevinarstva u akademskoj 
godini 2018./2019.: 
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a) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji stariji od 24 godine. 
 
b) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate 
koji su prijavljeni putem NISpVU sustava. 

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

 

Točka 8. Utvrđivanje smjerova i upisnih kvota po smjerovima za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019. 

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

O D L U K A 
 
Utvrđuju se smjerovi/moduli pri upisu u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2018./2019., kako 
slijedi: 
 
1. SMJEROVI/MODULI 
 
U akademskoj godini 2018./2019. će se upisivati sljedeći smjerovi: 

- Geotehnika 
- Hidrotehnika 
- Inženjersko modeliranje građevina 
- Konstrukcije 
- Prometnice 
- 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 
raspoređeni na druge smjerove/module, u skladu s listom odabranih prioriteta.  
 

Točka 9. Usvajanje Odluke o natječaju za upis u 1. godinu studija u ak. god. 2018./2019.: 
a) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u 
akademskoj godini 2018./2019.: 

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

 

Točka 10. Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 2018./2019. 
 

I. 
 

Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji prvi puta upisuju studij na Građevinskom fakultetu u Rijeci ili su 
preddiplomsku razinu studija završili prije 2017./2018. akademske godine, iznosi 430,00 kuna i pokriva trošak upisnine od 
330,00 kuna, trošak osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna, te trošak nabave zaštitne 
opreme u iznosu od 60,00 kuna. 
 
Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji su preddiplomsku razinu studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci završili 
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tijekom 2017./2018. akademske godine i zaštitnu opremu su platili prilikom upisa u 2017./2018. akademsku godinu,  iznosi 
370,00 kuna i pokriva trošak upisnine od 330,00 kuna i trošak osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu 
od 40,00 kuna. 
 

II. 
 

Trošak upisa u više godine studija iznosi 290,00 kuna i pokriva trošak upisnine u iznosu od 250,00 kuna i trošak osiguranja 
studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna. 
 

III. 
 

Studenti su obvezni dokaz o plaćenom trošku upisa dostaviti pri upisu u prvu, odnosno višu godinu studija, u protivnom se upis 
neće moći izvršiti. 
 

Točka 11. Odluke o visini participacija i školarina u ak. god. 2018./2019.: 
a) Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i višu godinu studija u ak. god. 2018./2019., 
b) Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u ak. god. 2018./2019. 
c) Odluka o visini školarine za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 

a) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
o visini participacije u troškovima studija za upis 

u prvu  godinu studija u akademskoj godini 2018./2019. 
 

I. 
Puni iznos participacije u troškovima studija za studente Građevinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) koji će u 
akademskoj godini 2018./2019. upisati prvu  godinu preddiplomskog stručnog studija, preddiplomskog sveučilišnog studija, 
diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija iznosi 7.370,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(1 ECTS = 122,83 kn). 
          II. 
Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2017./2018. po prvi puta upisuju prvu godinu studija podmiruje 
cijelosti  MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
 
Pravo na subvenciju student ostvaruje onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja studija. 
 
Studentima s invaliditetom od 60% i više troškovi studiranja subvencioniraju se onoliko godina koliko odgovara dvostrukom 
propisanom vremenu trajanju studija. 
 
Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu, a za koje se participacija ne podmiruje iz sredstava državnog 
proračuna Republike Hrvatske, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu koji se utvrđuje posebnom odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci. 
 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitih studenata, 
plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn). 
 
         III. 
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove odluke. 
 
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS-a, a najviše 60 
ECTS-a. 
 
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata), djeca 
smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata 1. skupine te 
osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove 
odluke. 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova/udomiteljskih obitelji) plaćaju 50% 
punog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove odluke. 
 
        IV. 
Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a  na nekom od visokih učilišta u RH i u akademskoj 
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godini 2018./2019. upisuje 1. godinu redovitog studija iste  razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci obvezan je platiti 
puni iznos participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove odluke.  
 
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog 
studenta, ima pravo upisati prvu godinu u statusu redovitog studenta studij iste razine ovog Fakulteta bez plaćanja 
participacije u troškovima studija.  
 
Prilikom prijelaza s jednog  studijskog programa na drugi  student je obvezan  platiti puni iznos participacije u troškovima 
studija utvrđen u točki I. ove odluke. 
 

V. 
Participacija u troškovima studija se može platiti u dva jednaka obroka, od kojih se prvi plaća prilikom upisa godine studija, a 
drugi do 15. prosinca 2018. godine. Student koji ne plati participaciju u troškovima studija u navedenim rokovima neće moći 
upisati godinu studija odnosno semestar. 
 

b) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija 

 u akademskoj godini 2018./2019.  
 

I. 
Troškovi studija redovitog studenta koji po prvi put upisuje prvu godinu studija na  Građevinskom fakultetu u Rijeci (u daljnjem 
tekstu: Fakultet), subvencioniraju se u cijelosti. 
 
Pravo na studij bez plaćanja participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) pripada svakom redovitom 
studentu koji je udovoljio uvjetima za upis na Fakultet. 
 

II. 
Pravo na subvenciju MZO-a na višim godinama studija stječu redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 
najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s invaliditetom od 
60% i više. 

III. 
Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. stekli manje od 55 ECTS bodova ali više od 30 ECTS bodova, dužni 
su platiti iznos participacije koji odgovara umnošku ECTS bodova ponovno upisanih predmeta i utvrđene novčane vrijednosti 
jednog ECTS boda u iznosu 122,83 kune. 
 
Odluku o visini školarine za svaku akademsku godinu utvrđuje Senat.  

 
IV. 

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. ostvarili 30 ECTS bodova ili manje, dužni su u tekućoj akademskoj 
godini platiti puni iznos participacije  koja prema Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. veljače 2018. iznosi za studije 
Fakulteta 7.370,00 kuna. 
 

V. 
Za redovite studente koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 50 ECTS bodova te ostvarili ili više, te ostvarili prosječnu 
ocjenu 4,5 (i/ili prosječnu težinsku ocjenu veću od 80 % na preddiplomskim studijima i 90 % na diplomskom studiju), te za 
redovite studente koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) koji su u prethodnoj 
akademskoj godini ostvarili 30 ECTS bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova, troškove navedene participacije snosi 
Fakultet. 
 

VI. 
Redoviti studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije predviđene za određeni studij pod 
sljedećim uvjetima: 
 

a) Ukoliko na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo nisu u četiri godine stekli ukupan broj ECTS 
bodova potreban za završetak studija; 

b) Ukoliko na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo nisu u tri godine stekli ukupan broj ECTS bodova 
potreban za završetak studija. 
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VII. 
Studenti koji su u rokovima tekuće akademske godine položili sve ispite, a nisu prijavili, odnosno predali završni ili diplomski 
rad, te im je temeljem odluke dekana odobrena prijava,  predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u prvom i drugom roku 
2018./2019. akademske godine, oslobađaju se plaćanja školarine u iznosu ECTS bodova završnog ili diplomskog rada te su 
obvezni platiti samo troškove upisa u narednu akademsku godinu. 

 
Studenti koji u rokovima tekuće akademske godine nisu položili ispit iz samo jednog predmeta zimskog semestra, a kojima je 
temeljem odluke dekana odobrena prijava  - predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u prvom i drugom roku 2018./2019. 
akademske godine, obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu pored troškova upisa platiti školarinu u iznosu ECTS 
bodova predmeta kojega ponovno upisuju, osim ako su temeljem točke VI. ove odluke. obvezni platiti puni iznos školarine.   

 
Studenti koji u rokovima tekuće akademske godine nisu položili ispite iz više od jednog predmeta, a kojima je temeljem odluke 
dekana priznat isti završni ili diplomski rad u narednoj akademskoj godini, obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu 
pored troškova upisa platiti školarinu u iznosu ukupnih ECTS bodova predmeta koje ponovno upisuju (završni ili diplomski rad 
i ostali predmeti), osim ako su temeljem točke VI. ove odluke obvezni platiti puni iznos školarine.   
 
Studenti iz točke VII. ove odluke koji ne obrane završni ili diplomski rad u prvom i drugom roku 2018./2019. akademske 
godine, obvezni su ponovno upisati završni ili diplomski rad te plaćaju participaciju u troškovima studija sukladno kriterijima i 
uvjetima participiranja u troškovima studija u akademskoj godini 2018./2019. 

 
VIII. 

Participacija u troškovima studija se može platiti u dva jednaka obroka, od kojih se prvi plaća prilikom upisa akademske 
godine, a drugi do 15. prosinca 2018. Student koji ne plati participaciju u troškovima studija u navedenim rokovima neće moći 
upisati godinu studija odnosno semestar. 
 

IX. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za akademsku godinu 2018./2019.  
 

c) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
o visini školarine za upis u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog 

studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2018./2019. 

 

I. 
Školarina za studente poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo koji će u akademskoj godini 2018./2019. upisati 
prvu godinu studija iznosi 7.500,00 kuna po semestru. 
 

II. 
Školarina iz točke I. ove odluke plaća se po semestru u cijelosti pri upisu u semestar. 
 

Točka 12. Usvajanje Dodatka Odluci o Izvješću rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 
Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Dodatak Odluci o usvajanju Izvješća o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 
Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2017. godinu, KLASA: 003-08/18-02/03, URBROJ: 2170-57-01-00-18-1 od 25. 
siječnja 2018. godine. 

 
2. Dodatak Odluci o usvajanju Izvješća iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 13. Usvajanje izvješća o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora: 
a) Izvješće o vrednovanju rada asistenata; 
b) Izvješća poslijedoktoranada o njihovom radu; 
c) Izvješće o radu mentora asistenata; 
d) Izvješća i ocjene asistenata o mentorstvu; 

a) Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, 
jednoglasno je usvojena sljedeća 
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O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o vrednovanju rada asistenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 
2016. godine do 30. rujna 2017. godine. 

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

 
b) Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, 

jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu poslijedoktoranada na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 2016. 
godine do 30. rujna 2017. godine. 

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

 
c) Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, 

jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu mentora na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 2016. godine do 
30. rujna 2017. godine. 

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

 
d) Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, 

jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 
01. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine. 

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

 

Točka 14. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika nastavnika u nastavnim zvanjima u fakultetsko vijeće 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci za predstavnicu i zamjenicu predstavnice nastavnika u 
nastavnim zvanjima, izabiru se: 

Saša Čohar Mančić, prof., - predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 
Petra Đomlija, v. pred., - zamjenica predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 



11 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, dekanica zaključuje sjednicu u 13:30 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


