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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/20-01/12 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-2 
Rijeka, 10.12.2020. 
 

08. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
Z A P I S N I K 10. prosinac 2020.   12:30 h   Online sjednica 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: 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. Barbara Karleuša  

6. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Dekanica 

7. prof. dr. sc. Davor Grandić  
8. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  
9. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  

10. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  

11. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
12. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

13. izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 

15. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  
16. doc. dr. sc. Leo Škec  

17. doc. dr. sc. Neira Torić Malić Prodekanica za nastavu i studente 

18. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

19. doc. dr. sc. Ivan Marović  

20. doc. dr. sc. Igor Ružić  

21. doc. dr. sc. Elvis Žic  

22. doc. dr. sc. Iva Mrak  

23. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

24. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

25. doc. dr. sc. Nino Krvavica  
26. doc. dr. sc. Nina Čeh  

27. doc. dr. sc. Teo Mudrić  

28. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

29. Filip Horvat, mag. informatol. Predstavnik zaposlenika 

30. Jana Puž, mag. ing. arh. Predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima-zamjenica 

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

32. Matea Vareško Predstavnica studenata 

33. Maja Kekez Predstavnica studenata 

34. Luka Srdoč Predstavnik studenata 
35. Matija Tadić Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Ivica Kožar Opravdano 

2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić Opravdano 
4. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-

Tibljaš 
Opravdano 
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5. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

6. doc. dr. sc. Paulo Šćulac Opravdano 

7. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

8. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

9. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

10. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 

11. doc. dr. sc. Paulina Krolo Opravdano 

12. doc. dr. sc. Natalija Bede Opravdano 

13. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule Opravdano 

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

15. Saša Čohar Mančić, v. pred. Opravdano 

16. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

17. Ivana Andričević 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 07. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, 
za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom 
modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“, voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za 
tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

4. Usvajanje Odluke o odobrenju izvanrednog upisa kandidata Magdy Ismaila na Poslijediplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021. 

5.  Poništenje Odluke o Imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, na osobni zahtjev. 

6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 07. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 07. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
Dekanica, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić na početku svojeg izvješća ukratko obavještava prisutne članove Vijeća da je 
dana 24. studenog 2020. godine održana 47. sjednica  Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su rektorica i prorektori prezentirali 
svoja izvješća. Tako je na naglašeno da je Sveučilište u Rijeci dobilo poziv za uključenje u mrežu YERUN (Young European 
Research Universities) kao prvo Sveučilište nakon osnutka mreže 2015. godine, a pokrenut je i YUFE virtualni kampus. Dani 
Sveučilišta u Rijeci ove se godine održavaju virtualno u razdoblju od 01. do 15. prosinca 2020. godine, a raspisan je natječaj 
za državne nagrade za znanost u kategorijama: godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Predmetni je otvoren do 11. 
siječnja 2021. godine. Na istoj je sjednici naglašeno da rektorica pokušava dogovoriti sastanak sa Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja u vezi odobravanja zapošljavanja, iz razloga što je otprilike 50% zatraženih suglasnosti na Sveučilištu odbijeno ili 
nije odobreno, te se ne mogu utvrditi jasni kriteriji prema kojima se neke suglasnosti izdaju, a neke ne. Dalje, dekanica navodi 
kako su za istu sjednicu Senata dostavljeni i zaprimljeni prijedlozi Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena za 2021. godinu Sveučilišta i njegovih sastavnica. Također, usvojena je odluka o  potvrdi  izbora  člana Senata  iz  
redova znanstveno-nastavne sastavnice, Odjela za informatiku, izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos koja je izabrana pročelnica 
Odjela za informatiku. Ujedno, donesena je odluka o dodjeli Povelje Sveučilišta u Rijeci Tehničkom fakultetu u povodu 60. 
obljetnice osnutka i obrazovanja u znanstvenom području tehničkih znanosti, a kao tematska točka, na istoj je sjednici, 
prezentirana izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije. U nastavku, dekanica navodi da je dana 09.prosinca 2020. 
godine rektorica Sveučilišta u Rijeci na dvosatnom sastanku predstavila Strategiju Sveučilišta za razdoblje 2021-2025. 
članovima Fakultetskog vijeća, a ujedno napominje kako je Sveučilište dobilo suglasnost za zamjensko zapošljavanje domara 
nakon 01. siječnja 2021. godine. Dalje, dekanica napominje kako se stanari stambenih objekata iza zgrade Fakulteta žale na 
povišenu razinu buke od kad je stavljen u funkciju novi sustav grijanja i hlađenja. Mjerenjem buke koje je proveo prodekan izv. 
prof. dr. sc. Mladen Bulić utvrđeno je da razina buke kod uređaja ne prelazi projektom propisanu razinu buke, međutim na 
prometnici između zgrade Fakulteta i stambenih objekata izmjerena razina buke je oko 60 decibela, a u noćnim satima je 
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dozvoljena razina buke 40 decibela. Nakon dojave o povećanoj razini buke prešli smo na grijanje putem toplane (Energo) tako 
da navedeni uređaj trenutačno ne radi i ne proizvodi buku. Također, kontaktiran je projektant kako bi se utvrdilo zašto je nastao 
ovaj problem i na koji način bi ga se moglo riješiti. Zaključno, dekanica napominje kako je u tijeku je izrada fotografija i kratkih 
propagandnih filmova Fakulteta koje izrađuje kolega s Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, dok je koordinatorica ovih 
aktivnosti doc. dr. sc. Nina Čeh, a također je u tijeku je izrada novih Web stranica Fakulteta, kao i aktivnosti oko ugovaran ja 
načina korištenja opreme RISK nakon završetka projekta sa Sveučilištem u Rijeci koji je vlasnik opreme. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je u sklopu programa Erasmus potpisan novi ugovor o suradnji sa španjolskim sveučilištem iz Ovieda koji omogućuje 

mobilnosti studenata i nastavnika. S ovim ugovorom trenutno je moguća mobilnost na 25 sveučilišta. Dalje, prodekanica ističe 

da je, glede raznih vrsta mobilnosti preko Erasmus-a, CEEPUS-a, projekata i bilateralnih ugovora, u protekloj akademskoj 

godini, na Građevinskom fakultetu u Rijeci boravio 21 nastavnik te 25 studenata. Devet nastavnika s Građevinskog fakulteta u 

Rijeci gostovalo je na stranim sveučilištima, uživo ili putem online predavanja, a četiri studenta ostvarilo je odlazne mobilnosti. 

U nastavku prodekanica navodi kako su joj do sada nastavnici trebali dostavljati podatke o radionicama i edukacijama na 

kojima su sudjelovali. Ubuduće će se evidencije voditi putem online tablice koja je poslana prošlog tjedna, te prodekanica sve 

poziva da pregledaju upisane podatke i unesu one koji eventualno nedostaju. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete 

i razvoj napominje kako je na sjednici Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci usvojen novi anketni upitnik za evaluaciju 

nastave, te ističe kako su predstavnici Fakulteta u svrhu promocije studija dana 25. studenog 2020. godine sudjelovali na 

online Sajmu sveučilišta i visokog obrazovanja. 

Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, izvještava prisutne članove Vijeća kako su dana 08. 
prosinca 2020. godine nastavnicima elektroničkim putem poslane upute za postupanje sa studentima koji na nastavu dođu sa 
simptomima bolesti COVID-19 ili ukoliko ih studenti razviju tijekom nastave. Važno je da nastavnik studenta sa simptomima 
uputi da napusti zgradu fakulteta ili da ode do sobe za samoizolaciju G-348 koja se nalazi na trećem katu zgrade Fakulteta. 
Studenti će također dobiti sličnu obavijest o tome da ne dolaze na nastavu sa simptomima navedene bolesti, te da napuste 
nastavu ukoliko se ne osjećaju dobro. Bit će im naglašeno i da do sobe za izolaciju dođu vanjskim stepeništem na zapadnom 
dijelu zgrade Fakulteta, kako bi se mogući susreti sa zaposlenicima sveli na minimum. Prodekanica ističe kako se studenti 
ponašaju odgovorno, te prema poslanim im uputama na vrijeme dostavljaju potrebnu dokumentaciju o samoizolaciji, nakon 
čega prodekanica kontaktira nastavnike kod kojih pišu kolokvije ili druge aktivnosti koje se ocjenjuju. Dalje, prodekanica navodi 
da je poslan poziv za definiranje potreba u nastavi u posljednjem tjednu nastave od 25. do 27. siječnja 2021. godine, te ovim 
putem podsjeća nastavnike da je rok za unos potrebnih termina sutra, 11.prosinca 2020. godine do kraja dana, u tablicu na 
poveznici koja je poslana e-mailom svim nastavnicima. Naglašava da je važno osim termina predavanja i vježbi, unijeti i 
termine kolokvija koji se planiraju održavati u vrijeme nastave. Nastavno, prodekanica napominje da je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja započelo provedbu projekta TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition / 
Transparentnost hrvatskih kvalifikacija radi lakšeg priznavanja, za koji projekt su dodijeljena bespovratna sredstva u sklopu 
programa Erasmus+. Cilj projekta je stvaranje novoga pravnog okvira za Dopunsku ispravu o studiju i preduvjeta za buduću 
digitalizaciju isprave. Provedba projekta počela je 01. lipnja 2020. godine i trajat će dvije godine, a projektni partner hrvatskog 
ministarstva je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske. Projektne aktivnosti usmjerene su k 
daljnjem strukturiranju i ažuriranju podataka u ispravi koji će omogućiti institucijama visokog obrazovanja, poslodavcima, 
ustanovama za priznavanje kvalifikacija i ostalim dionicima bolje razumijevanje stečenog znanja i vještina, odnosno 
kompetencija osoba s diplomom. Pozvani smo i kao institucija i kao Sveučilište da sudjelujemo u istraživanju u sklopu projekta 
koje provodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu pod vodstvom dr.sc. Borisa Jokića, te se o tome raspravljalo na 
Centru za studije pri Sveučilištu. Naime, svaka institucija je pozvana da dostavi format i sadržaj dopunske isprave i predloži 
izmjene, te će se o tome još raspravljati. Dalje, prodekanica napominje kako je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u 
suradnji s Ministarstvom uprave, tijekom 2019. godine omogućila novu uslugu "e-Razmjena studentskih ocjena", putem portala 
e-Građani. Time se i Hrvatska pridružila mreži EMREX čija je svrha poticanje studentske mobilnosti i osnaživanje studenata da 
učinkovitije kontroliraju vlastite studentske podatke i njihovu razmjenu, posebice izvan granica svoje države. Inače EMREX 
predstavlja  Electronic transfer of student records. Studenti visokih učilišta moći će, putem portala e-Građani, besplatno 
zatražiti elektronički prijepis ocjena u bilo kojem trenutku. Tu se razlikuju mogućnosti studenata sa institucija u Hrvatskoj koje 
se uključile u Emrex sustav i o onih koje nisu. Studenti institucija koje nisu uključene u mrežu Emrex putem sustava e-građani 
mogu preuzeti prijepis ocjena i potvrdu o statusu u PDF formatu, dok studenti institucija koje jesu u sustavu Emrex mogu sami 
zatražiti elektronički prijepis ocjena (u XML formatu) i učitati na mrežnu stranicu visokog učilišta na koji odlaze na studentsku 
razmjenu. U slučaju kada visoko učilište nije član EMREX-a, a prihvaća digitalne zapise, student može dostaviti elektronski 
potpisani dokument preuzet s mrežne stranice e-Građani u PDF formatu. Po povratku s razmjene, ocjene također mogu učitati 
na mrežnu stranicu matične institucije. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente napominje da je Građevinski fakultet u 
Rijeci tijekom 2018. godine proveo postupak ispunjavanja uvjeta za ulazak u Emrex sustav, no ove godine je utvrđeno da 
Fakultet tehnički i formalno nije uvršten na popis. Glede navedenog, kolegica Anđela Horvat je kontaktirala AZVO te je Fakultet 
sada dodan na popis, čime je sada službeno u Emrex sustavu. Ova činjenica bi trebala olakšati postupak razmjene ocjena za 
Erasmus studente, a time bi se ujedno i testirao predmetni sustav. 
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Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava kako je na sjednici SVIIP-a održanoj 01. prosinca 2020. godine, dobivena informacija da će 
uskoro prema sastavnicama Sveučilišta biti upućeni ugovori, nakon čega će uslijediti uplata treće tranše sredstva unutar 
UNIRI Projekta. Ujedno, prodekanica napominje kako tijekom mjeseca prosinca 2020. godine slijedi izvještavanje u sklopu 
UNIRI Plus projekata. Dalje, prodekanica navodi kako je, nakon rasprava na sjednicama SVIIP-a i Savjeta za znanost o 
nagrađivanju u znanosti, odlučeno da će se nagrađivati tri najbolje evaluirana UNIRI projekta u svakom od područja (prvi 
najbolji sa 10.000,00 kn, drugi najbolji sa 6.000,00 kn te treći sa 4.000,00 kn), čime će ukupno za pet područja biti dodijeljen 
iznos u visini od 100.000,00 kn. Voditelji kompetitivnih projekata koji su dobili stimulativne potpore neće biti razmatrani za 
nagradu. U nastavku, prodekanica napominje kako su u detaljnom razmatranju primjedbe pristigle u sklopu javne rasprave o 
Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima te će se uskoro, radi usvajanja, predstaviti revidirana verzija 
dokumenta članovima Senata Sveučilišta u Rijeci. Također, prodekanica podsjeća prisutne članove o tome da je informacije o 
webinarima i natječajima već slala elektroničkim putem, a iste se uvijek mogu pogledati na web stranicama Fakulteta kao i u 
izvješću Centra za EU projekte pod rubrikom „znanstvenoistraživački rad“. Nastavno, prodekanica navodi kako je u 
organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci dana 08. prosinca 2020. godine održan webinar pod nazivom „Izazovi i različiti 
pristupi izradi doktorskih disertacija“ na kojem su sudjelovali i mentori i studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija s 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. Ujedno, prodekanica napominje da susreti petkom prelaze u online oblik i u tijeku je izrada 
programa za prvo tromjesečje 2021. godine pa poziva zainteresirane da se jave sa svojim temama. Zaključno, prodekanica za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako je počela nastava na doktorskom studiju za novoupisane 
studente akademskoj godini 2020./2021., a također napominje da je pri kraju i izrada strategije znanstvenih istraživanja 2021.-
2025. koja će uskoro biti poslana na raspravu 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da je zbog žalbi stanara 
stambenih objekata iza zgrade Fakulteta  na povišenu razinu buke od kad je stavljen u funkciju novi sustav grijanja i hlađenja, 
Fakultet prešao na grijanje putem toplane (Energo), slijedom čega novi sustav grijanja  trenutačno ne radi. Provedeno je 
mjerenje razine buke, kontaktiran je i projektant sustava, te se radi na otklanjanju i rješavanju ovog problema. U nastavku 
prodekan napominje da je nabavljeno šest novih projektora za potrebe predavaonica te ujedno napominje kako se nabava 
nove računalne opreme odužila zbog nestašice uzrokovane situacijom nastalom uslijed pandemije bolesti COVID-19. Također, 
prodekan naglašava kako se svakog radnog dana u jutarnjim satima, prenosivim uređajem za magljenje, maglomatom, vrši 
dezinfekcija prostorija u zgradi Fakulteta. Zaključno, prodekan za poslovne odnose izvještava prisutne članove Vijeća kako će 
od dana 24. prosinca 2020. godine pa do povratka s godišnjeg odmora, zgrada Fakulteta biti zatvorena te neće raditi grijanje. 

Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje da se Studentski zbor priprema Plan 
studentskih projekta za 2021. godinu. Rok za izradu navedenog Plana je do 18. siječnja 2021. godine, a Studentski zbor 
Građevinskog fakulteta u Rijeci se planira prijaviti na nekoliko projekata odnosno natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci. Zaključno, predstavnica studenata navodi kako su članovi Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci pomogli u 
izradi fotografija za potrebe prezentacije Fakulteta u sklopu aktivnosti izrade fotografija i kratkih propagandnih filmova 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
. 

Točka 3. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za 
rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom 
modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“, voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku 
mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Magdy Ibrahim Morsy Ismail, M. Eng., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za 

znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana 

Tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog 

pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, 

na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, na rok od četiri (4) godine ili do prestanka 

financiranja projekta. 

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

Točka 4. Usvajanje Odluke o odobrenju izvanrednog upisa kandidata Magdy Ismaila na Poslijediplomski sveučilišni 
studij Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021. 
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Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Odobrava se izvanredni upis na Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstva kandidatu Magdy Ibrahim Morsy 
Ismail, M. Eng. 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 5. Poništenje Odluke o Imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, na osobni zahtjev. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-08/20-02/149, URBROJ: 
2170-57-01-00-20-01 od 19. studenog 2020. godine, kojom se imenuje Stručno povjerenstvo za provođenje 
dijela postupka izbora doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, pokrenutog na vlastiti zahtjev. 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredni profesor. 

 
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 znanstveno-nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj:122/17), kako slijedi: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

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

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. 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:20 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


