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41. Matija Tadić Predstavnik studenata 

42. Edi Kačarik Predstavnik studenata 

43. Ivan Sindičić Predstavnik studenata 

44. Ivana Andričević Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

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

Opravdano 

4. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
5. doc. dr. sc. Paulo Šćulac Opravdano 

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

7. doc. dr. sc. Željko Smolčić  
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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 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora doc. dr. 
sc. Silvije Mrakovčić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju temeljne tehničke znanosti. 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Gorana Volfa. 

5.  Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Ivana Marovića. 

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

7. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju m inimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Igora Ružića. 

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

9. Usvajanje Financijskog izvješća za Građevinski fakultet u Rijeci za 2020. godinu. 

10 Usvajanje Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2020. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 2020.). 
11 Usvajanje Odluke o Izvješću o provedenim aktivnostima prema Planu aktivnosti po preporukama povjerenstva 

za Unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

12 Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za: 
a)Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b)Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c)Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d)Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo  

13 Usvajanje izmjena Plana vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 
2020./2021. na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

14 Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada poslijedoktoranada. 

15 Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada asistenata. 

16 Imenovanje komentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Arberu Kepuska, BSc. 
MSc. CE. 

17 Usvajanje Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

18 Usvajanje Odluke o izboru jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
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Zapisnik s 01. 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 28. siječnja 2021. godine održana 49. sjednica  Senata Sveučilišta u Rijeci kojoj je bila spriječena prisustvovati zbog 
operativnog zahvata. Dekanica podsjeća, kako je Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 48. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. 
godine otvorio postupak izbora rektora Odlukom o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno 
razdoblje 2021.-2025., te ističe kako je u predviđenom roku za podnošenje prijava kandidata za izbor rektora pristigla samo 
jedna prijava i to kandidatkinje prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, aktualne rektorice Sveučilišta u Rijeci. Nastavno 
navedenom, dekanica napominje kako će se sutra, 26. veljače 2021. godine na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održati svečana 
izborna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, dok će se u utorak 02. ožujka 2021. godine održati redovita sjednica  Senata 
Sveučilišta u Rijeci. U nastavku, dekanica navodi kako je dana 15. veljače 2021. godine u Zagrebu održana izborna skupština 
Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta na kojoj je izabran novi predsjednik i njegov zamjenik na rok od dvije godine, a 
navedenom događaju su kao predstavnice Građevinskog fakulteta u Rijeci prisustvovale prodekanice doc. dr. sc. Silvija 
Mrakovčić, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević te doc. dr. sc. Neira Torić Malić. Dalje, dekanica navodi kako 
zaposlenici Građevinskog fakulteta u Rijeci kontinuirano rade na pružanju stručne pomoći i procjene nastalih šteta na 
područjima pogođenim potresom 29. prosinca 2020. godine, te se gotovo svakog dana u tjednu netko od zaposlenika 
Fakulteta nalazi na tom području radi provođenja naprijed navedenih aktivnosti. Zaključno, dekanica poziva prisutne  da 
pregledaju i prekontroliraju zatražene i dostavljene im podatke potrebne za izradu novih web stranica Fakulteta. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne članove kako je objavljen raspored 
sati za ljetni semestar akademske godine 2020./21. Tijekom sutrašnjeg dana isti će biti ažuriran na način da će svim sinkronim 
predavanjima biti dodijeljene Zoom licence. Nastava se za izvanredne studente stručnog studija i za studente specijalističkog 
studija izvodi u 50% obimu, dok se nastava za studente koji su ponovno upisali predmet izvodi online putem. Također, 
prodekanica napominje da su Izvedbeni planovi nastave podignuti na mrežnu stranicu i dostupni su studentima. Za evidenciju 
izvedene nastave su na SharePoint Portalu već dostupni predlošci u docx i xlsx formatu, te nastavnici iste mogu nakon isteka 
mjeseca na istom mjestu i podizati. Ukoliko netko od nastavnika još nema vidljivu podjelu studenata po grupama na 
nastavničkom portalu, to će tijekom današnjeg dana biti vidljivo. Dalje, prodekanica napominje da se  studenti i dalje na 
svakom satu nastave u učionici trebaju potpisati na liste koje se nalaze na katedrama u svim učionicama. Pri tom je važno da 
nastavnik na svaku listu obavezno naznači točan datum i vrijeme održavanja nastave. U nastavku, prodekanica navodi da su 
na Merlinu i mrežnoj stranici Fakulteta objavljene liste dodijeljenih mentora na završnim i diplomskim radovima. Liste su 
objavljene po studijima, premda se dodjela mentora vršila prema skupnoj listi svih studija na kojoj su studenti rangirani prema 
dva kriterija: prema bodovima i vrsti studija na način da su prednost imali studenti Diplomskog Sveučilišnog studija, zatim 
studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija, te studenti stručnog studija i na kraju studenti Preddiplomskog 
sveučilišnog studija. Skupna lista je formirana na način da su na vrhu liste 1. najbolji studenti na sva četiri studija, zatim 2. 
najbolji studenti na sva četiri studija i tako redom dalje. Važno je napomenuti da postoji značajan broj studenata koji nisu 
prijavili listu mentora, od kojih su neki novoupisani studenti, a neki su ponovno upisali kolegij i imali su mentora dodijeljenog 
prošle godine. Njima mentori neće biti dodjeljeni, već će ih trebati osigurati sami. Stoga nastavnici mogu očekivati upite takvih 
studenata o naknadnom prihvaćanju mentorstva. To također znači da ukoliko je neki nastavnik bio dodjeljen prošle godine 
studentu za mentora, a ove godine mu nije na popisu dodjeljen, nastavnik ga može odbiti mentorirati, jer mu službeno više nije 
mentor. Prodekanica ističe kako objavljena lista nije konačna u smislu da se očekuju upiti studenata i zamolbe za promjenom 
mentora, te kada bude konačna bit će dostupna s imenima studenata na predviđenom SharePoint mrežnom mjestu. 
Nastavno, prodekanica napominje kako slijedi i niz obrana završnih i diplomskih radova predanih na drugom roku, a zbog 
mjera koje su terenutno na snazi nije uputno da obranama prisustvuju treće osobe, osim kandidata i povjerenstva, iako su 
obrane u načelu javne. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente napominje, kako se demonstrature i konzultacije, i 
tijekom ovog semestra održavaju online putem, a nastavnici mogu još uvijek dostaviti potrebe za demonstraturama, te kada 
budu odobrene potrebno je dostaviti termin i web mjesto održavanja. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je potpisan Erasmus+ ugovor sa sveučilištem iz Isparte u Turskoj za mobilnost studenata preddiplomskih i diplomskih 

studija te nastavnog i nenastavnog osoblja. Dalje, prodekanica navodi da su dana 23. veljače 2021. godine djelatnice Erasmus 

ureda Sveučilišta u Rijeci održale online prezentaciju o mogućnostima mobilnosti za naše studente i zaposlenike. Predmetnu 

prezentaciju je poslušalo petero nastavnika i 12 studenata. Ujedno, prodekanica podsjeća da su otvoreni svi natječaji za 

mobilnosti i to za studijski boravak studenata do 1. travnja 2021. godine, za studentsku stručnu praksu do 1. lipnja 2021. 

godine te za mobilnost zaposlenika do 1. kolovoza 2021. godine, dok je rok za provedbu nerealiziranih mobilnosti do zaključno 

30. rujna 2022. godine. U nastavku, prodekanica napominje kako su dobitnice nagrade Sveučilišta za nastavnu izvrsnost, doc. 

dr. sc. Paulina Krolo i v. pred. Marijana Cuculić održale zainteresiranim nastavnicima dana 11. veljače 2021. godine zanimljive 

prezentacije svojih metoda nastave. U nastavku, prodekanica ističe kako je na razini fakulteta dostupno 20 edukacijskih Zoom 

licenci. Predmetne licence su raspoređene za online nastavu i biti će raspoređene za online kolokvije prema potrebi, te se tih 
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rasporeda treba pridržavati. Nadalje, u raspored sati koji će danas biti objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta bit će upisane 

kratice za licence koje se mogu koristiti u svrhu predavanja. Trenutno su licence raspoređene samo za predavanja, budući da 

se vježbe i seminari održavaju na Fakultetu. Za kolokvije koji se održavaju online u terminima predavanja, nastavnik koristi 

licencu koja mu je dodijeljena. Ukoliko postoji potreba za dodatnim licencama ili licencama za neke druge termine, nastavnik 

se treba javiti elektroničkim putem na adresu silvija.mrakovcic@uniri.hr. Nastavno navedenom, prodekanica napominje kako 

će nositeljima predmeta koji u ovom semestru održavaju predavanja, do kraja tjedna biti poslani podaci za prijavu na Zoom 

račun povezan s njima dodijeljenom licencom. Svakom nositelju dodijeljena je samo jedna licenca za sve njegove predmete, a 

ukoliko uz nositelja predmeta još netko održava predavanja, nositelj predmeta mu mora poslati navedene podatke. 

Prodekanica posebno napominje da se licence koriste samo u terminu koji je predviđen rasporedom sati, a za sve ostale 

potrebe ili eventualno uočene pogreške potrebno se javiti elektroničkim putem na adresu silvija.mrakovcic@uniri.hr. Zaključno, 

prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj preporučuje nastavnicima da na uvodnom predavanju objave i usmeno se 

osvrnu na komentare studenata na prošlogodišnjim anketama za predmet. 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava o tome kako su UNIRI Plus projekti u postupku evaluacije, a također navodi kako su stigli i 
rezultati natječaja UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSVENIKA I UMJETNIKA, prema kojima su u području tehničkih znanosti 
financiranje dobili doc. dr. sc. Nina Čeh za projekt Horizontalno sudaranje susjednih konstrukcija uslijed dinamičke pobude 
podloge i doc. dr. sc. Teo Mudrić za projekt Povezivanje peridinamike i grednih konačnih elemenata u ravninskim problemima 
deformiranja konstrukcija. Ujedno, prodekanica navodi kako su stimulativne potpore voditeljima nacionalnih ili međunarodnih 
kompetitivnih projekata dodijeljene prof. dr. sc. Goranu Jeliniću, prof. dr. sc. Ivici Kožaru i prof. dr. sc. Željku Arbanasu. U 
nastavku prodekanica napominje kako su završene prijave na natječaj Hrvatske zaklade za znanost Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, na koje su se prijavila tri znanstvenika s Građevinskog fakulteta u Rijeci 
te se nadamo kako će sve tri biti prihvaćene za financiranje zapošljavanja asistenta. Također, prodekanica ističe da je otvoren 
Natječaj za namjensko financiranje zajedničke istraživačke infrastrukture i sudjelovanje u znanstvenim kolaboracijama koje 
promiču međunarodnu vidljivost i internacionalizaciju na Sveučilištu u Rijeci. Financiranje će biti odobreno na godinu dana, a 
prijave se podnose zaključno do 28. veljače 2021. godine. Natječajem se namjenski raspodjeljuje iznos od 200.000,00 HRK na 
financiranje odnosno sufinanciranje troškova zajedničke istraživačke infrastrukture (primjerice softverskih paketa koje će 
koristiti više znanstvenika s različitih sastavnica Sveučilišta) i/ili sudjelovanja u međunarodnim znanstvenim kolaboracijama . 
Dalje, prodekanica napominje da su elektroničkim putem poslane izdvojene informacije Centra za EU projekte, a njihovo 
detaljno mjesečno izvješće može se otvoriti na web stranici Građevinskog fakulteta u Rijeci pod rubrikom 
znanstvenoistraživački rad. Također, na sjednici SVIIP-a na Sveučilištu u Rijeci, održanoj počekom veljače 2021. godine, 
naglašeno je da je kontinuirano od mjeseca listopada 2020. godine otvoren poziv za internacionalizaciju. Sredstva UNIRI 
projekata mogu se zbog trenutne situacije trošiti fleksibilno, kao što je to bilo moguće i tijekom 2020. godine. Nastavno, 
prodekanica napominje kako je održana promocija Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu, Knjige 
23. koja se mogla preuzeti na porti Fakulteta. Za novog glavnog urednika Knjige 24. i Knjige 25. imenovan je doc. dr. sc. 
Goran Volf, a za pomoćne urednike doc. dr. sc. Sanja Šurdonja i Filip Horvat. Poslan je poziv za sažetke radova, pa se 
pozivaju svi da sudjeluju u održavanju tradicije izdavanja radova sa studentima i poticanju diplomanata i ostalih da sudjeluju sa 
sažetcima do 26. veljače 2021. godine. Također, za rujan 2021. godine najavljene su dvije konferencije u kojima Građevinski 
fakultet u Rijeci sudjeluje kao suorganizator: My First Conference u organizaciji Pomorskog fakulteta i Zajednički temelji u 
organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zaključno, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i 
međunarodnu suradnju navodi kako je doc. dr. sc. Leo Škec dobitnik godišnje Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 
područje tehničkih i biotehničkih znanosti u kategoriji znanstvenika za 2019. godinu na čemu mu čestita. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da je Sveučilišni 
informatički centar izvršio provjeru sve informatičke i ostale opreme potrebne za izvođenje nastave, a koja je spremna i 
ispravna. Također, prodekan naglašava kako će se prije nastave, prenosivim uređajem za magljenje, odnosno maglomatom, 
vršiti dezinfekcija učionica, a kasnije, tijekom pauza će se također vršiti dezinfekcija prostorija. U nastavku prodekan informira 
prisutne članove o problemima s čišćenjem prostorija u zgradi Fakulteta, a kao osnovni problem detektirana su česta 
bolovanja na kojima se nalaze spremačice zaposlene na Sveučilištu, te napominje da bi tijekom idućeg tjedna Sveučilište 
angažiralo još dvije spremačice koje bi bile zadužene za zgradu Građevinskog fakulteta u Rijeci. Zaključno, prodekan za 
poslovne odnose ističe kako je na Sveučilištu, umjesto umirovljenog Mladena Galovića, zaposlen novi domar Boris Gazić 
zadužen za obavljanje tehničkih poslova u zgradi Građevinskog fakulteta u Rijeci, te ukoliko postoji kakav problem tehničke 
prirode, istog bi trebalo elektroničkim putem prijaviti Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci. 
 
Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje kako u proteklom razdoblju, zbog 
održavanja ispitnih rokova nije bilo mnogo aktivnosti Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci. Zaključno, 
predstavnica studenata navodi kako su stigli rezultati prijava za projekte, odnosno natječaje Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci, te ističe kako jedan prijavljeni projekt Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci nije prihvaćen za financiranje, 
slijedom čega će predmetni projekt iz vlastitih sredstava financirati Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

mailto:silvija.mrakovcic@uniri.hr
mailto:silvija.mrakovcic@uniri.hr
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Točka 3. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju temeljne tehničke znanosti. 

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 doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju 
temeljne tehničke znanosti. 

 
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 4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Gorana Volfa. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Goran Volf reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na Katedri za 
hidrotehniku. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana 07. travnja 2021. godine. 

 

Točka 5. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Ivana Marovića. 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Ivan Marović reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno 
područje interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment, na Katedri za 
organizaciju i tehnologiju građenja. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana 07. travnja 2021. godine. 

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

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Josipa Rubinića 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. Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

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

3. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku 

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

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Igora Ružića 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. Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

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

3. Izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević, 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. Ivu Mrak. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ive Mrak 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. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Osijeku 

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.1. 

Točka 9. Usvajanje Financijskog izvješća za Građevinski fakultet u Rijeci za 2020. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 

01. Siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. 

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

 

Točka 10. Usvajanje Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2020. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 2020.). 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
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O D L U K A 
 

1. Usvaja se  Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2020. godinu po provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 

2014.-2020. 

 
2. Izvješće o provedbi Akcijskog plana iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 11. Usvajanje Odluke o Izvješću o provedenim aktivnostima prema Planu aktivnosti po preporukama 
povjerenstva za Unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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 provedenim aktivnostima u 2019. i 2020. godini prema Planu aktivnosti po preporukama 

Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
 

Točka 12. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d) Specijalistički diplomski stručni studij 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 izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za predmete koji se izvode u akademskoj godini 
2020./2021. za: 

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

2. Izvedbeni planovi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke. 
 

Točka 13. Usvajanje izmjena Plana vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 
2020./2021. na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana vanjske suradnje na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Građevinarstvo, 
Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i Specijalističkom 
diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta u Rijeci, u akademskoj godini 2020./2021. 

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

Točka 14. Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada poslijedoktoranada. 
Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački 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 2019. 
godine do 30. rujna 2020. godine. 

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Točka 15. Usvajanje Izvješća o vrednovanju rada asistenata. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu asistenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci za razdoblje od 01. listopada 2019. godine 
do 30. rujna 2020. godine. 

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

Točka 16. Imenovanje komentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Arberu Kepuska, 
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 
 

Arbëru Këpuska, BSc. MSc. CE., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, za komentora na predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Naser Kabashi sa Sveučilišta u Prištini. 
 
Točka 17. Usvajanje Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci koji čini sastavni dio ove 
odluke.  

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 18. Usvajanje Odluke o izboru jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Bojan Bilić, dipl. ing. arh., izabire se u naslovno nastavno zvanje viši predavač, za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:10 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


