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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/21-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-00-21-2 
Rijeka, 21.01.2021. 
 

01. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 21. siječanj 2021.   13:30 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. Ivica Kožar  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

4. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

5. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

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

 

7. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  
8. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

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

10. prof. dr. sc. Davor Grandić  
11. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

12. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  

13. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  

14. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
15. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

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

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

17. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
18. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

19. doc. dr. sc. Leo Škec  

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

21. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  
22. doc. dr. sc. Ivan Marović  

23. doc. dr. sc. Igor Ružić  

24. doc. dr. sc. Elvis Žic  

25. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

26. doc. dr. sc. Iva Mrak  

27. doc. dr. sc. Natalija Bede  

28. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

29. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

30. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

31. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

32. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

33. doc. dr. sc. Nina Čeh  

34. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule  

35. doc. dr. sc. Teo Mudrić  

36. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

37. dr. sc. Petra Jagodnik,  Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

38. Filip Horvat, mag. informatol. Predstavnik zaposlenika 
39. dr. sc. Josip Peranić Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 
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40. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

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

42. Matea Vareško Predstavnica studenata 

43. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

44. Matija Tadić Predstavnik studenata 

  
ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

2. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

3. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

4. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

5. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 
6. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

7. Ivan Sindičić Predstavnik studenata 

8. Ivana Andričević Predstavnica studenata 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur. Tajnica 
2. Robert Brušnjak, dipl. iur Zapisničar 

Dekanica, 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, te predlaže 
prisutnim članovima Vijeća da se ovaj usvoji. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 08. 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 poslijedoktorand 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, u zamjenu za privremeno nenazočnu 
zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića. 

5.  Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Gorana Volfa. 

6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Ivana Marovića. 

7. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Paula Šćulca. 

8. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Neiru Torić Malić. 

9. Usvajanje Odluke o izmjeni Pravilnika o studijima Građevinskog Fakulteta u Rijeci. 

10 Usvajanje Odluke o ograničenju broja studenata na izbornim kolegijima preddiplomskog sveučilišnog i 
preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo i o načinu izvedbe 6. semestra na Preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Građevinarstvo u ak. god. 2020./2021. 

11 Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

12 Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

13 Usvajanje Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021.-2025. 

14 Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif. 

15 Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Magdy Ismailu, BSc. MSc. 
CE. 

16 Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Nebojši Buljanu, dipl. ing. 
građ. 

17 Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2020. godini. 
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18 Usvajanje Odluke o Planu rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2021. godinu. 

19 Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Ureda za odnose sa studentima u 2020. godini. 

20 Usvajanje Odluke o Izvještaju i analizi učinkovitosti po provedenim mjerama na osnovi rezultata anketa o 
zadovoljstvu: 
a) završenih studenata 
b) nastavnika 
c) nenastavnog osoblja 

21 Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika, doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić, na osobni zahtjev. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 08. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 08. 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 22. prosinca 2020. godine održana 48. sjednica  Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je, među ostalim, dobivena 
informacija da je Ministarstvo znanosti čekalo zakon o izvršenju državnog proračuna kako bi donijelo naputak za planove 
napredovanja. Neformalne informacije sa sastanka s resornim ministrom su sljedeće: nerealizirani planovi za 2020. godinu 
prebacuju se u 2021. godinu, neće se odobravati prijevremena napredovanja, zamjene će se odobravati prema načelu 1 za 1 
(primjerice ne mogu se tražiti 2 asistenta za jednog umirovljenog profesora u trajnom zvanju), prednost će se dati 
poslijedoktorandima kojima istječe ugovor o radu na određeno vrijeme (4 godine), dok će se za asistente odobravati zamjene. 
Već se dulje vrijeme razgovara i o mogućnosti reizbora asistenata koji su doktorirali unutar prvih 6 godina. Analiza planova 
dostavljenih Sveučilištu napravit će se kada stigne naputak ministarstva. Nadalje, nadležno ministarstvo je dostavilo dio 
sredstava prema programskim ugovorima za temeljno financiranje, a nastavit će se i ugovoreno financiranje prema 
rezultatima. Dodatno će se financirati časopisi i vanjska suradnja za umjetnička područja. U nastavku, dekanica navodi kako je 
Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo dio članka 6. stavka 2. točke 2. alineje 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine« 64/18.) koji prestaje važiti 31. prosinca 2020. godine, a kojim se 
definiraju razine za preddiplomskih stručnih studija (razina 6) i specijalističkih diplomskih stručnih studija (razina 7.1). 
Zakonodavac predviđa kompromisni prijedlog u kojem ne bi bilo razlika razina, već samo dodatak oznaci razine SV 
(sveučilišni) i ST (stručni). Ujedno, dekanica napominje da je pokrenut izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za iduće 
četverogodišnje mandatno razdoblje, a na istoj je sjednici Senata usvojena i odluka o dodjeli počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med., redovitoj profesorici u trajnom zvanju u mirovini, Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci. Dalje, dekanica kako je domar Mladen Galović, koji je bio zadužen za zgradu Građevinskog 
fakulteta s danom  01. siječnjem 2021. godine umirovljen. Sveučilište je provelo natječajni postupak za zamjensko 
zapošljavanje, odabran je kandidat, i čeka se sklapanje ugovora o radu s novim zaposlenikom koji će biti domar u zgradi 
Fakulteta. U nastavku, dekanica ističe da je zaprimljeno sedam (7) pojedinačnih tužbi koje su zaposlenici pokrenuli protiv 
Građevinskog fakulteta u Rijeci s osnova isplate razlike plaće - Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama kao i 
Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama. U tom pravcu, opunomoćen je odvjetnički ured 
koji će zastupati Građevinski fakultet u ovim sporovima, a očekuju se novi tužbeni zahtjevi po istoj osnovi. Također, dekanica 
ističe kako je, postupajući po anonimnoj kaznenoj prijavi, policijski inspektor proveo istražni postupak na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci vezano uz pogodovanje pri polaganju ispita za jednog završenog studenta. Sva tražena dokumentacija je 
predana nadležnoj policijskoj upravi, te dekanica koristi priliku da zahvali svima koji su dostavili traženu dokumentaciju. Dalje, 
dekanica navodi kako su zaposlenici Građevinskog fakulteta pružili stručnu pomoć na područjima pogođenim potresom 29. 
prosinca 2020. godine. Radi se o sljedećim zaposlenicima: prof. dr. sc. Željko Arbanas, prof. dr. sc. Davor Grandić, izv. prof. dr. 
sc. Dragan Ribarić, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, doc. dr. sc. Paulo Šćulac, doc. dr. sc. Željko Smolčić, doc. dr. sc. Pau lina 
Krolo, doc. dr. sc. Nina Čeh, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, doc. dr. sc. Igor Ružić, dr. sc. Petra Jagodnik, Jug Drobac, mag. ing. 
aedif. i dr. sc. Josip Peranić. Također, sudjelovalo je i dvoje studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci i to: Nikola Trbović i 
Magdalena Špoljarić, a o ovim aktivnostima izvještavano je u nekoliko medija: Novi list, HRT, Kanal RI. Zaključno, dekanica 
napominje, kako je vezano uz ovaj događaj, dana 19. siječnja 2021. godine, u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i 
državne imovine prisustvovala sastanku povjerenstva koje radi na osmišljavanju koncepta obnove potresom razorenih 
područja. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne kako je definirana i objavljena 
konačna verzija rasporeda sati za posljednji tjedan nastave u ovom semestru. Također je prema preporukama Sveučilišta u 
Rijeci i epidemiološkoj situaciji koja to dopušta odlučeno da će se nadolazeći ispitni rokovi održavati uživo, uz mogućnost 
održavanja online putem ukoliko nastavnik smatra da može ispit održati u kontroliranim uvjetima. Nastavnicima je dostavljena 
tablica za unos načina održavanja, prema kojoj će se sačiniti rezervacija prostorija i Zoom licenci ukoliko su potrebne. U 
nastavku prodekanica napominje da su počeli upisi u ljetni semestar koji traju u razdoblju od 20. do 25. siječnja 2021. godine, 
a sve je organizirano na način da se upisi odvijaju online putem bez kontakata s referadom. Također, prodekanica napominje 
da su ažurirane liste dostupnih mentora i komentora, a formirane su i rang liste studenata koji su upisali kolegije Završni i 
Diplomski rad, te bi se nakon usvajanja odluka o izvođenju kolegija Završni i Diplomski rad, sljedeći tjedan pokrenuo postupak 
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prijave lista željenih mentora i komentora. Prodekanica napominje kako je važno skrenuti pažnju svim mentorima i 
komentorima da će dogovori sa studentima biti dodatno opterećenje mentoru, te neće ulaziti u kvotu dodijeljenih mentorstava 
prema rang listi studenata. U nastavku, prodekanica navodi da je prorektorica za informatizaciju poslala obavijest o izmjenama 
načina korištenja Turnitin sustava, kao i upute za korištenje istog, što je bilo potaknuto našim obraćanjem administratorima na 
Sveučilištu, a nakon upita nekolicine nastavnika o problemima s radom Turnitin sustava. Nastavnici koji upućuju studente na 
samostalnu provjeru svojih radova, neka obrate pažnju na takav način korištenja u poslanim uputama, budući da se razlikuje 
od načina provjere koji vrši nastavnik, u smislu da je potrebno studentima poslati podatke (Class ID i Password), kako bi mogli 
pristupiti kolegiju na Turnitinu. Nadalje, prodekanica napominje kako je, od strane Sveučilišta u Rijeci, na mrežnim stranicama 
UNIRI, GRADRI i SZSUR, objavljen poziv studentima iz potresom pogođenih područja da se jave kako bi im se pružila pomoć. 
Za sada je osigurana psihološka pomoć, posudba računalne opreme i odgoda plaćanja naknade za smještaj u studentskom 
domu, do donošenja konačne odluke o načinu i obliku pružanja pomoći. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe 
kako se na stručnom vijeću Centra za studije raspravljalo o modelima podrške studentima, među kojima su: oslobađanje 
plaćanja školarina, osnivanje Fonda za pružanje pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci, omogućavanje fleksibilnog pristupa 
vremenskoj organizaciji nastavnih obaveza, te stalna psihološka pomoć, a posebno se raspravlja o načinu realizacije 
oslobađanja školarine, što će rezultirati i odlukom koja će se predložiti na sljedećoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci.  
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da se i ove godine nastavlja uhodana Erasmus suradnju s francuskim Le Cnam iz Reimsa. Ove će godine, za prvu grupu 

već od sljedećeg tjedna, na svom projektu u trajanju od mjesec dana online raditi 13 studenata pod mentorstvom doc. dr. sc. 

Sanje Šurdonje, prof. dr. sc.  Ivice Kožara s doktorandicama Teom Sulovsky i Marinom Plovanić, izv. prof. dr. sc. Dragana 

Ribarića, doc. dr. sc. Lea Škeca i izv. prof. dr. sc. Vanje Travaša. U nastavku, prodekanica napominje da su otvorene 

studentske ankete za što je poslana obavijest i nastavnicima i studentima, te prodekanica poziva predstavnike studenata da 

potaknu kolege na što veći odaziv. Dalje, prodekanica navodi kako je na sjednici Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje 

kvalitete usvojen Izvještaj o sustavu student – mentor za akademsku godinu 2019./20. Na  preddiplomskom  sveučilišnom  

studiju  aktivnih studenata – mentora bilo je 72, odnosno jednak broju studenata na prvoj godini studija. Kao student–mentor 

na preddiplomskom stručnom studiju aktivno je sudjelovao samo jedan student. Funkcioniranje sustava koordinirali su studenti 

Luka Srdoč i Emina Smlatić. Prema evidenciji studenata – mentora 64% studenata kontaktiralo je svoje mentore i to najčešće 

u vrijeme kolokvija i ispita, a studenti se javljaju najčešće putem društvenih mreža ili putem e-maila. Sustav je funkcionirao i u 

online okruženju, te je učinkovit što se tiče podrške studentima na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija jer svaki 

student ima dodijeljenog mentora. Što se tiče preddiplomskog stručnog studija, zbog nezainteresiranosti starijih studenata, 

jedan je student, uz pomoć predsjednice studentskog zbora  mentorirao sve studente  prve  godine studija. Radi povećanja 

učinkovitosti sustava predlaže se suradnja studenta–mentora i nastavnika –savjetnika oko pitanja koja mogu zajednički riješiti, 

kao i direktna komunikacija prema Uredu za odnose sa studentima. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 

napominje da je u radnoj grupi za promociju Fakulteta došlo do promjene na mjestu voditelja radne grupe. Nakon dvije godine 

doc. dr. sc. Nina Čeh prepustila je ulogu voditeljice doc. dr. sc. Sanji Šurdonja. 

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava o tome da je potpisan projekt naziva „Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije 
proizvedene na industrijski način", a koji je financiran iz EU strukturnih i investicijskih fondova u okviru Poziva "Povećanje 
razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja- faza II". Voditelj projekta je trgovačko društvo 
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o., dok su suradnici na predmetnom projektu trgovačko društvo PALIJAN d.o.o., te Građevinski 
fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Davor Grandić kao voditelj, te doc. dr. sc. Paulina Krolo, doc. dr. sc. Paulo Šćulac, izv. prof. dr. sc. 
Mladen Bulić, doc. dr. sc. Natalija Bede i Jug Drobac, mag. ing. aedif.). Razdoblje provedbe predmetnog projekta je od kolovoz 
2020. do kolovoza 2023. godine. Nastavno, prodekanica napominje da je potpisan HRZZ projekt naziva „Nabijena zemlja za 
modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima“ voditelja doc. dr. sc. Ivana Krausa s Građevinskog fakulteta u 
Osijeku, a na kojem projektu je suradnica i doc. dr. sc. Paulina Krolo. Također, otvoren je natječaj Hrvatske zaklade za znanost 
naziva „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Rok za prijavu mentora je do dana 16. 
veljače 2021. godine zaključno do 13:00 sati, a u tijeku je i prijava za online info dan vezano uz isti natječaj. Radionica će se 
održati dana 28. siječnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati. Nadalje, Hrvatska zaklada za znanost i Swiss National 
Science Foundation raspisali su zajednički bilateralni natječaj s rokom za dostavu prijedloga 01. travnja 2021. godine. 
Predmetnim natječajem se financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo, te unapređuju postojeće znanje o određenome. 
Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog 
prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća. Ujedno, prodekanica napominje da se detaljnije informacije o otvorenim 
natječajima te natječajima HRZZ-a u najavi, mogu pronaći na poveznicama na web stranici Fakulteta pod  rubrikom 
znanstvenoistraživački rad. Nastavno, prodekanica napominje kako su krajem prosinca 2020. godine uplaćena sredstva za 
drugu godinu provedbe UNIRI projekata i ZIP UNIRI projekata,  dok rezultata za projekte mladih znanstvenika još nema. 
Također, prodekanica ističe kako je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj u prosincu 2020. godine, usvojen Pravilnik 
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o poslijediplomskim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci, te slijedi usklađivanje našeg Pravilnika s usvojenim praviln ikom 
Sveučilišta. Dalje, prodekanica napominje kako će se promocija Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2020. 
godinu održati u online okruženju dana 28. siječnja 2021. godine u 12:00 sati. Ujedno, napominje da je poslan i poziv za 
imenovanje novog pomoćnog urednika Zbornika radova za slijedeće dvije godine. Zaključno, prodekanica za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju navodi kako je u tijeku prijelazno razdoblje rada laboratorija nakon 
završetka projekta RISK, a u kojem će se definirati načela rada laboratorija u razdoblju koje slijedi nakon toga, te ujedno 
izvještava prisutne članove Vijeća o radu laboratorija u drugoj polovici 2020. godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da je Upravni odbor 
Zaklade Sveučilišta u Rijeci  na svojoj sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donio Odluku o dodjeli Nagrade za transfer 
znanja 2020. Nagrađen je tim Građevinskog fakulteta u Rijeci za projekt naziva "Potpora tehničkom razvoju inovativnog 
panelnog konstrukcijskog sustava zgrade", u kategoriji Inovacijski projekti. Nagrada se dodijelila timu u sastavu: prof. dr. sc. 
Davor Grandić, doc. dr. sc. Paulina Krolo, doc. dr. sc. Natalija Bede i doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, svi s Građevinskog 
fakulteta u Rijeci. Zaključno, prodekan za poslovne odnose izvještava prisutne članove Vijeća da je obavljena zamjena starih i 
dotrajalih projektora u učionicama, te je u istima instalirano šest (6) novih projektora. 
 
Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje da su studenti Građevinskog fakulteta 
u Rijeci sudjelovali u akciji pomoći za stanovnike potresom pogođenih područja, a također su prikupljali i podatke o studentima 
s tih područja koje su nastavno dostavili prodekanici za nastavu i studente. Zaključno, predstavnica studenata navodi kako su 
završene prijave za projekte, odnosno natječaje Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, te ističe kako je Studentski zbor 
Građevinskog fakulteta u Rijeci prijavio jedan projekt, a sve zbog nepredvidive situacije prouzrokovane bolesti COVID-19. 
 

Točka 3. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand 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, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina 
povratka na rad. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Maedeh Ranjbar, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na 

projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-206-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente 

slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, 

na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme. 

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

Točka 4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor 
za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Gorana Volfa. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Gorana Volfa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent. 

 
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta utvrđenih Odlukom o 
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nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj:122/17), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3. Doc. dr. sc. Dražen Vouk, 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. 

Točka 6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Ivana Marovića. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1.Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ivana Marovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent. 
 

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. Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, 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. Nikša Jajac, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i 

geodezije 

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

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

Točka 7. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Paula Šćulca. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Paula Šćulca u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent. 
 
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. Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

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

3. Prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, 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. 

Točka 8. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Neiru Torić Malić. 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
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1.Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Neire Torić Malić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent. 

 
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. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Sveučilište u Rijeci, Teahnički fakultet u Rijeci 

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

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

Točka 9. Usvajanje Odluke o izmjeni Pravilnika o studijima Građevinskog Fakulteta u Rijeci. 

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

ODLUKA O IZMJENI 
PRAVILNIKA O STUDIJIMA 

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-05/18-01/05, URBROJ: 2170-57-02-00-18-2 od 20. rujna 
2018. godine; Odluka o dopunama Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-08/20-02-74, URBROJ: 
2170-57-02-00-20-1 od  14. svibnja 2020.), članak 30. mijenja se i sada glasi: 
 

„Prijava i odjava ispita 
 

1. Student prijavljuje polaganje ispita putem informacijskog sustava visokih učilišta (u daljnjem tekstu: ISVU) koristeći 
programski modul STUDOMAT, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja ispita. Iznimno, kod 1. ispitnog roka, student 
prijavljuje polaganje ispita najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja ispita. 

2. Student može odjaviti ispit najkasnije 2 (dva) dana prije dana određenog za polaganje ispita putem istog sustava. 
Smatrat će se da student koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, nije zadovoljio na ispitu te će 
nastavnik upisati da je na ispitu ostvario 0% ocjene (0 ECTS bodova).“  

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka o izmjeni Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci stupa na snagu s danom donošenja i objavljuje se 
na internetskim stranicama Fakulteta.   

Točka 10. Usvajanje Odluke o ograničenju broja studenata na izbornim kolegijima preddiplomskog sveučilišnog i 
preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo i o načinu izvedbe 6. semestra na Preddiplomskom sveučilišnom 
studiju Građevinarstvo u ak. god. 2020./2021. 

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

O D L U K A 

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o ograničenju broja studenata na izbornim kolegijima Preddiplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo i Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo, te načinu izvedbe 6. 
(šestog) semestra na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021. 

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

Točka 11. Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 
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Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Usvajaju se prijedlozi načina izvedbe kolegija Završni rad na Preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Građevinarstvo te na Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021. 

2. Prijedlozi iz točke 1. ove odluke čine njen sastavni dio. 
 

Točka 12. Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

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

O D L U K A 

1. Usvajaju se prijedlozi načina izvedbe kolegija Diplomski rad na Diplomskom sveučilišnom studiju 
Građevinarstvo te na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo u akademskoj godini 
2020./2021. 

2. Prijedlozi iz točke 1. ove odluke čine njen sastavni dio. 
 

Točka 13. Usvajanje Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021.-2025. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Strategija znanstvenih istraživanja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021. - 2025. 

 
2. Strategija znanstvenih istraživanja iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 14. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

Prihvaća se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif., pod naslovom: 
„Identifikacija rizika od odrona u karbonatnim stijenskim masama na prometnicama u Republici Hrvatskoj – Rockfall Risk 
Identification in Carbonate Rock Masses along the Transport Routes in the Republic of Croatia“. 
 
Točka 15. Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Magdy Ismailu, BSc. 
MSc. CE. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

Magdyu Ismailu, BSc. MSc. CE., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se prof. dr. sc. Gordan Jelenić. 
 

Točka 16. Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Nebojši Buljanu, dipl. 
ing. građ. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

Nebojši Buljanu, dipl. ing. građ., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović. 
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Točka 17. Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2020. godini. 

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

O D L U K A 
 

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

2020. godinu. 

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

Točka 18. Usvajanje Odluke o Planu rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2021. godinu. 

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 Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2021. 

godinu. 

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

Točka 19. Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Ureda za odnose sa studentima u 2020. godini. 

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 radu Ureda za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu. 

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

Točka 20. Usvajanje Odluke o Izvještaju i analizi učinkovitosti po provedenim mjerama na osnovi rezultata anketa o 
zadovoljstvu: 
a) završenih studenata 
b) nastavnika 
c) nenastavnog osoblja 

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 analizi učinkovitosti po provedenim mjerama na osnovi rezultata anketa o zadovoljstvu 

završenih studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

Točka 21. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić, 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 doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
temeljne tehničke znanosti, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 
2. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, članica 
3. Prof. dr. sc. Sandra Juradin, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 

vanjska članica 
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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. 

 
 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:47 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


