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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/05 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 12.04.2018. 
 

04. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 12. travnja 2018.   13:00 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. Darko Meštrović  

6. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

7. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

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

 

9. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

10. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

11. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

12. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

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

Dekanica 

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

18. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević 

 

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. Elvis Žic  

26. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

27. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

28. Petra Đomlija, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-zamjenica 

29. Dr. sc. Nino Krvavica Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 

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

32. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

33. Simona Gavez Predstavnica studenata 

34. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

35. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  
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2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
3. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić Prodekanica za nastavu i studente-Opravdano 
4. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

5. doc. dr. sc Edita Papa Dukić Opravdano 

6. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

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

8. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

9. doc. dr. sc. Maja Gaćeša Opravdano 

10. 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 3. redovite i 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Raspis natječaja za izbor: 

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno 
vrijeme. 
c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i 
konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme. 
e) jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanosti br. 4775 
„Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme 
delaminacije“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, s punim radnim 
vremenom na određeno vrijeme. 

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

5.  Odluka o uvjetima za prijelaz sa drugih srodnih studija na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

6. Odluka o uvjetima za prijelaze između preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo sve na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

7. Donošenje oduke o upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
u akad. god. 2018./2019. 

8. Imenovanje komentora mr. sc. Gordani Ćosić Flajsig, studentici poslijediplomskog studija sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

9. Usvajanje Izvješća o provedbi planiranih aktivnosti temeljem preporuka unutarnje prosudbe. 

10 Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika te članova i zamjenika članova Stegovnog povjerenstva 
Građevinskog fakulteta u Rijeci sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta 
u Rijeci od 01.02.2018. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 3. redovite i 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 3. redovite te zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini  jednoglasno se usvajaju. 
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 na sjednici Senata Sveučilišta u 
Rijeci održanoj 20. ožujka 2018. godine usvojena Strategija razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci koja je ujedno dobila i 
pohvale za izgled i koncepciju. Također, na istoj sjednici Senata usvojena je Odluka temeljem koje će se sve do mjeseca lipnja 
2018. godine zapošljavanja na Sveučilištu, odnosno sastavnicama Sveučilišta, odobravati samo za nastavnike koji bi ostali 
bez zaposlenja, kao i za zamjenska radna mjesta u administrativno-tehničkim službama koja su nepopunjena zbog odlazaka u 
mirovine, otkaza ugovora o radu, dugotrajnih bolovanja i sl. Dalje, na istoj sjednici Senata usvojena je i Odluka kojom će se 
proširiti djelokrug rada Stručnog vijeća za financije koje će postati Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s 
gospodarstvom, a sa Građevinskog fakulteta u Rijeci u navedeno vijeće je pored dekanice, imenovan i prodekan za poslovne 
odnose izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić. U nastavku, dekanica navodi da je na Stručnom vijeću Centra za studije provedena 
rasprava o Izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima koji je prijedlog upućen Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje. 
Slijedom navedenog, sastavnice Sveučilišta će morati uskladiti svoje Pravilnike o studijima kao i Pravilnike o vrednovanju i 
ocjenjivanju rada studenata sa Sveučilišnim Pravilnikom, najkasnije do 01. listopada 2018. godine. Nadalje, dekanica ističe da 
je temeljem novog Pravilnika o znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim bazama poslan poziv sastavnicama Sveučilišta 
da prijave gospodarske subjekte koji bi se registrirali kao neka od baza pri Sveučilištu Rijeci, te je za navedeno potrebno 
imenovati koordinatora na Fakultetu. Zaključno, dekanica ističe i čestita studenticama Građevinskog fakulteta u Rijeci, Stefani 
Valković i Antoniji Čubelić, na osvojenom drugom mjestu u ukupnom poretku iz plivanja za žene na natjecanju UNSIPORT 
LIGE 2017./2018. Studentica Stefani Valković u pojedinačnoj kategoriji je osvojila prvo mjesto na 50 metara prsno i drugo 
mjesto na 50 metara leđno, dok je studentica Antonija Čubelić osvojila treće mjesto na 50 metara leđno. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome kako će se u razdoblju od 16. do 20. travnja 2018. godine održavati Festival znanosti koji će biti popraćen brojnim 
događanjima na Građevinskom fakultetu kroz cijeli tjedan. Pored predavanja nastavnika i doktoranada s Građevinskog 
fakulteta u Rijeci, na Fakultetu će predavanja održati i zaposlenici drugih sastavnica Sveučilišta. Također, u okviru Festivala 
znanosti, u srijedu 18. travnja 2018. godine, održat će se Dan otvorenih vrata Građevinskog fakulteta u Rijeci kojom prilikom 
će zainteresirani biti upoznati s Laboratorijima, opremom i radom, odnosno studiranjem na Fakultetu. Zaključno, prodekanica 
za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da je četvero studenata iz Francuske završilo s boravkom na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci, na kojem su boravili mjesec dana u sklopu programa Erasmus+. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća navodi kako je Pravilnik o doktorskom studiju na javnoj raspravi iz razloga što su se određene izmjene Pravilnika 
trebale napraviti prije traženja dopusnice od AZVO-a. Radi se o usklađivanju prijelaznih i završnih odredaba te korekciji 
pojedinih članaka Pravilnika. Nastavno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da je održan 
i sastanak Savjeta za znanost na kojem raspravljalo o uvjetima za izbore u počasna zvanja profesora emeritusa, a prijedlog je 
da se kriterij znanstvene izvrsnosti utvrđuje međunarodnom reputacijom kandidata dok bi dodatni element uzimao u obzir 
znanstvenu izvrsnost kandidata, uvođenje novih metoda u nastavi te doprinos zajednici. Postupak za izbor uključivao bi 
imenovanje tročlanog Stručnog povjerenstva koji ne mogu biti sadašnji niti bivši zaposlenici Sveučilišta, a barem dva člana 
moraju biti sa Sveučilišta koje je rangirano među prvih 300 svjetskih sveučilišta prema Times Higher Education World 
University Rankings. Također, glede osnivanja doktorske škole na Sveučilištu u Rijeci, na istom je sastanku pozvana prof. dr. 
sc. Aleksandra Kanjuo Mrčela, voditeljica Doktorske škole sa Sveučilišta u Ljubljani, da održi prezentaciju na temu doktorske 
škole. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da će se sredstva dodijeljena za 
inicijalne potpore mladim istraživačima rasporediti u ukupnom iznosu od 743.250,00 kuna. Natječaj za dodjelu potpora je bio 
objavljen 27. veljače 2018. godine i trajao je do 30. ožujka 2018. godine. Na isti je pristiglo ukupno 126 prijava, dok je status 
dvije prijave još upitan. Nakon zaključenja natječaja slijedi administrativna provjera pristiglih prijava, a potom valjane prijave 
idu na evaluaciju, te se očekuje da će konačni rezultati evaluacije biti poznati do svibnja 2018. godine. Nadalje, prodekan za 
znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako je održan i sastanak Stručnog vijeća za internacionalizaciju i 
projekte na kojem je istaknuto da Projekti čija je vrijednost viša od 400.000,00 kuna moraju ići na potvrdu Senatu. Također, 
pozvani su zaposlenici Sveučilišta da se jave na Vox academiae koji izlazi u sklopu Novog Lista kao poseban prilog za 
znanost, visoko obrazovanje i umjetnost, a najavljena je i izrada ORCHID profila za evidentiranje znanstvenih radova. 
Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva prisutne da se uključe u inicijativu Rijeka 
tehnologije.  
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne o tome da je u kabinete, odnosno 
učionice 212 i 309 instalirana nova računalna opremom. Zaključno, prodekan za poslovne odnose ističe kako se trenutno radi 
na pripremi za puštanje u pogon fotonaponske elektrane koja se nalazi na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o tome da su pri kraju prijave za odlazak studenata na 
Građevinijadu, koja će se u razdoblju od 02. do 07. svibnja 2018. godine održati u Bugarskoj, u odmaralištu Sunny Beach na 
obali Crnog Mora, te se ovim putem posebno zahvaljuje sponzorima-trgovačkim društvima koja su participirala u troškovima 
odlaska na ovaj događaj. Nastavno, predstavnica studenata navodi kako je dana 04. travnja 2018. godine u prostoriji Fakulteta 
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G-003 za studente održana prezentacija rada, projekata i područja kojima se bave trgovačka društva Geotech d.o.o. Rijeka i 
PERI oplate i skele d.o.o. Zagreb koje su ujedno i sponzori Građevinijade 2018. Zaključno, predstavnica studenata ističe kako 
će se danas na Rektoratu Sveučilišta u rijeci održati potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa Natječaja Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2018. godini. 
 

Točka 3.  Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 
c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, 
na neodređeno puno radno vrijeme. 
e) jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanosti br. 4775 „Metoda 
usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije“ 
voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, s punim radnim vremenom na određeno 
vrijeme. 

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

 O D L U K A 
 

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na neodređeno 
puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku.  

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

 
1. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 

2. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 

3. Prof. dr. sc. Marija Šperac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, vanjska članica. 

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

 
 

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

O D L U K U 
 
1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na neodređeno puno radno vrijeme, na 
Katedri za nosive konstrukcije.  

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

 
1.Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, član 

2.Izv. prof. dr. sc. Davor Grandić, član 

3.Izv. prof. dr. sc. Davor Skejić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
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c) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K U 
 
1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na neodređeno puno radno vrijeme, na 
Katedri za geotehniku.  

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

1.Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 

2.Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, član 

3.Prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski 

član. 

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

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

 
 O D L U K A 

 
1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na neodređeno puno radno 
vrijeme, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija.  

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

1.Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, članica 

2.Prof. dr. sc. Gojko Balabanić, član 

3.Izv. prof. dr. sc. Ivan Gabrijel, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

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

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

 
 O D L U K A 

 
1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za 

znanost br. 4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme 

delaminacije“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme. 

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

1.Doc. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

2.Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, članica 

3.Doc dr. sc. Maja Gaćeša, članica 

3. Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 
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Točka 4. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
dr. sc. Domagoja Nakića 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. Domagoja Nakića 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 5. Odluka o uvjetima za prijelaz sa drugih srodnih studija na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

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

O D L U K A 
 
Utvrđuju se uvjeti za prijelaz s drugih srodnih studija na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i preddiplomski stručni 
studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2018./2019., kako slijedi: 
 
1. OPĆI UVJETI 
 
Prijave za prijelaz sa drugih srodnih studija na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stručni studij Građevinskog 
fakulteta u Rijeci u ak. god. 2018./2019. primaju se do 14. rujna 2018. godine. 
 
Rang lista kandidata bit će oglašena do 16. rujna 2018., a upis je potrebno provesti do 21. rujna 2018. godine. Prijaviti se 
mogu kandidati koji su u tekućoj akademskoj godini imali status studenta. 
 
Studenti studij nastavljaju prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci, Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u 
Rijeci i Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci i njima definiranim pravima i 
obvezama.  
Ranije postignute ocjene se priznaju i prevode u ECTS sustav ocjenjivanja. 
 
Prijavi za prijelaz se prilaže: 

- Molba Odboru za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija u kojoj se navodi sa kojeg programa 
student dolazi i koji program želi upisati 

- Studijski program kojeg student pohađa ili podatke o mrežnoj stranici na kojoj je dostupan studijski program  
-    Prijepis ocjena (ovjeren od Fakulteta sa kojeg dolazi) 
-    Fotokopija Indeksa  

Pri upisu potrebno je donijeti svu potrebnu dokumentaciju za upis 1. godine studija. 
 
2. SVEUČILIŠNI STUDIJI 
 
Prijelaz sa drugih srodnih studija na sveučilišne studije Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je ostvariti na temelju 
objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
 

Kvota u  
2018. /2019. 

Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u jednoj ak. 
godini (ujedno  
prethodnoj godini studija) 
 
- rang lista se formira na  
temelju prosječne ocjene  
kroz studij (brojčane i/ili  
postotne) 

 
 
preddiplomski studij: 4 
 
 
diplomski studij: 4 
 

Studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg  
upisuje. 
 
Prednost kod upisa uz iste uvjete imaju  
kandidati sa građevinskih fakulteta  
u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Mostaru - temeljem 
ugovora između ovih institucija. 
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- ostvarenih min. 110 ECTS  
u dvije ak. godini (ujedno  
prethodne godine studija) 
- rang lista se formira na  
temelju prosječne ocjene  
kroz studij (brojčane i/ili  
postotne) 
 

 
 
 
 
preddiplomski studij: 4 

 
Studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg  
upisuje. 
Prednost kod upisa uz iste uvjete imaju 
kandidati sa građevinskih fakulteta  
u Osijeku, Splitu,  
Zagrebu i Mostaru - temeljem ugovora između ovih 
institucija. 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 2. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati 
rang listu za prijelaz na sveučilišne studijske programe Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
 
3. STRUČNI STUDIJI 
 
Prijelaz sa drugih srodnih studija na preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je 
ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
 

Kvota u    
2018. /2019. 

Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u jednoj ak. 
godini (ujedno  
prethodnoj godini studija) 
 
- rang lista se formira na  
temelju prosječne ocjene  
kroz studij (brojčane i/ili  
postotne) 

 
 
 

4 
 

Studentu se priznaju položeni ispiti prema studijskom 
programu kojeg  
upisuje. 
Prednost kod upisa uz iste uvjete imaju kandidati sa 
građevinskih fakulteta  
u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Mostaru - temeljem  
ugovora između ovih institucija. 

- ostvarenih min. 110 ECTS  
u dvije ak. godini (ujedno  
prethodne godine studija) 
 
- rang lista se formira na  
temelju prosječne ocjene  
kroz studij (brojčane i/ili  
postotne) 
 

 
 
 
 

4 

Studentu se priznaju položeni ispiti prema studijskom 
programu kojeg  
upisuje. 
 
Prednost kod upisa uz iste uvjete imaju kandidati sa 
građevinskih fakulteta  
u Osijeku, Splitu,  
Zagrebu i Mostaru - temeljem  
ugovora između ovih institucija. 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 3. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati 
rang listu za prijelaz na stručni studijski program Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
NAPOMENA:  
 
Preddiplomski stručni studij se može upisati kao redovni studij i izvanredni studij. 

Točka 6. Odluka o uvjetima za prijelaze između preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo sve na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

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

O D L U K A 
 
Utvrđuju se uvjeti za prijelaz između preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./2019., kako slijedi: 
 
1. OPĆI UVJETI 
 
Prijave za prijelaz sa preddiplomskog sveučilišnog na preddiplomski stručni studij Građevinskog fakulteta u Rijeci i obrnuto u 
ak. god. 2018./2019. primaju se do 14. rujna 2018. godine. 
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Rang lista kandidata bit će oglašena do 16. rujna 2018., a upis je potrebno provesti do 21. rujna 2018. godine. 
 
Prijaviti se mogu kandidati koji su u tekućoj akademskoj godini imali status studenta. 
 
Studenti studij nastavljaju prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci, Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u 
Rijeci i Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci i njima definiranim pravima i 
obvezama.  
 
Prijavi za prijelaz se prilaže: 

- Molba Odboru za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija u kojoj se navodi sa kojeg programa 
student dolazi i koji program želi upisati 

-    Ovjereni prijepis ocjena  
 
2. PRIJELAZ SA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG NA PREDDIPLOMSKI  
   STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO 
 
Prijelaz sa sveučilišnog preddiplomskog na stručni preddiplomski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je 
ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
 

Kvota u  
2018. /2019. 

Napomena 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij (brojčane i/ili postotne) 
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Studentu se priznaju položeni ispiti prema  
važećoj odluci Fakultetskog vijeća. 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 2. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati 
rang listu za prijelaz na sveučilišne studijske programe Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
NAPOMENA:  
Stručni studij se može upisati kao redovni studij i kao izvanredni studij uz potvrdu o zaposlenju ili prijavu na zavod za 
zapošljavanje. 
 
3. PRIJELAZ SA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG NA PREDDIPLOMSKI  
   SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO 
 
Prijelaz sa preddiplomskog stručnog na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci 
moguće je ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
 

Kvota u   2018. 
/2019. 

Napomena 

- ostvarenih 60 ECTS u jednoj ak. godini (ujedno 
prethodnoj godini studija) 
- Prosjek ocjena najmanje 3,0 
 
- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij 

 
 
 

5 
 

Studentu se priznaju položeni ispiti prema  
važećoj odluci Fakultetskog vijeća. 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 3. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati 
rang listu za prijelaz na preddiplomski sveučilišni studijski program Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Točka 7. Donošenje oduke o upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u akad. god. 2018./2019. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju i na prijedlog dekanice, jednoglasno je 
usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Prijedlog upisnih kvota Odbora za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci, za upis u 1. godinu 
Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2018./2019.: 
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a) Studij u punom radnom vremenu: 4 studenta; 
b) Studij u dijelu radnog vremena: 6 studenata; 

 
2. Prijedlog Odbora za doktorski studij iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 8. Imenovanje komentora mr. sc. Gordani Ćosić Flajsig, studentici poslijediplomskog studija sveučilišnog 
studija Građevinarstvo. 

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

O D L U K A 
 
Mr. sc. Gorani Ćosić Flajsig, studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za komentora na predmetnom 
studiju imenuje se doc. dr. sc. Matjaž Glavan sa Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. 
 

Točka 9. Usvajanje Izvješća o provedbi planiranih aktivnosti temeljem preporuka unutarnje prosudbe. 

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 Izvješće o provedenim aktivnostima prema Planu aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete 2014-2017. 

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

Točka 10. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika te članova i zamjenika članova Stegovnog povjerenstva 
Građevinskog fakulteta u Rijeci sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u 
Rijeci od 01.02.2018. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Osniva se Stegovno povjerenstvo za provedbu postupaka stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
 

2. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, imenuje se za predsjednicu Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove Odluke, iz 
redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 

 
3. Doc. dr. sc. Goran Volf imenuje se za zamjenika predsjednice Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove Odluke, 

iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 
 
4. Prof. dr. sc. Ivica Kožar imenuje se za člana Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove Odluke, iz redova 

nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 
 

5. Doc. dr. sc. Ivan Marović imenuje se za zamjenika člana Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove Odluke, iz 
redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju. 

 
6. Ksenija Tijanić, mag. ing. aedif. imenuje se članicu Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove Odluke, iz redova 

suradnika. 
 
7. Josip Peranić, mag. ing. aedif., imenuje se za zamjenika članice Stegovnog povjerenstva iz točke 1. ove 

Odluke, iz redova suradnika. 
 
8. Mandat imenovanih iz točaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke iznosi 3 godine. 
 
9. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
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Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:55 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


