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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. Gordan Jelenić  

4. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

5. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

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

 

7. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  
8. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Dekanica 

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

11. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  

12. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  

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

Jovančević 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

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

18. doc. dr. sc. Leo Škec  

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

20. doc. dr. sc. Goran Volf  

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

23. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

24. doc. dr. sc. Igor Ružić  

25. doc. dr. sc. Elvis Žic  

26. doc. dr. sc. Iva Mrak  

27. doc. dr. sc. Natalija Bede  

28. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

29. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  
30. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

31. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

32. doc. dr. sc. Nina Čeh  

33. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule  

34. doc. dr. sc. Teo Mudrić  

35. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

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

37. Tanja Malec, dipl. iur. Predstavnik zaposlenika-zamjenica 

38. dr. sc. Josip Peranić Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 
39. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 
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40. Sara Pajalić, mag. ing. aedif Predstavnica studenata poslijedipl. studija zamjenica 

41. Matea Vareško Predstavnica studenata 

42. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

43. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Ivica Kožar Opravdano 

2. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

3. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

4. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

5. doc. dr. sc. Nino Krvavica Opravdano 

6. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 
7. Matija Tadić Predstavnik studenata 

8. Ivan Sindičić Predstavnik studenata 

9. Ivana Andričević Predstavnica studenata 

OSTALI PRISUTNI:  

1. 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. Nakon što je pročitala prijedlog, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci i imenovanju 
Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava.. 

4. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

5.  Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Paula Šćulca. 

7. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Neire Torić Malić. 

8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Josipa Rubinića. 

9. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Elvisa Žica. 

10 Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika. 

11 Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnicu Sašu Čohar Mančić, viši predavač. 

12 Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, na osobni zahtjev. 

13 Usvajanje Odluke o izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu. 

14 Usvajanje Izvješća o analizi anketa završenih studenata u ak. god. 2019./2020. 

15 Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije UNIRI u 2020. godini. 

16 Usvajanje Akcijskog plana po Strategiji UNIRI za 2021. godinu.. 
17 Usvajanje Odluke o prijedlogu kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja Tehničke 

znanosti temeljem Odluke Sveučilišta u Rijeci. 

18 Usvajanje Odluke o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te o kriterijima i 
uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2021./2022. 

19 Usvajanje Odluke o uvjetima za prijelaz između Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog  stručnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 

20 Usvajanje Odluke o uvjetima za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski sveučilišni i Diplomski 
sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci 
u ak. god. 2021./2022. 

21 Usvajanje Izvedbenog plana programa nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u 
ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. 
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22 Usvajanje Odluke o  upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
u ak. god. 2021./2022. 

23 Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika nastavnika i studenata u Stegovno Povjerenstvo Građevinskog 
fakulteta u Rijeci. 

24 Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika nastavnika i studenata u Žalbeno Stegovno Povjerenstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 
Zapisnik s 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. 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 26. veljače 2021. godine na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana svečana izborna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, 
na kojoj je jednoglasnom odlukom svih članica i članova Senata, u svoj drugi rektorski mandat za mandatno razdoblje 2021.–
2025. izabrana prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija. Nastavno navedenom, dekanica napominje da je dana 02. ožujka 2021. 
godine održana 52. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su usvojene Odluka o visini participacije u 
troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u 
akademskoj godini 2021./2022. te Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 
akademskoj godini 2021./2022. Također, na istoj sjednici, usvojena je i Strategija Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 
2025., a Senat je usvojio i odluku kojom je prihvaćena Odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci o usvajanju 
Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu za 2021. godinu. Ujedno, 
dekanica napominje kako će se dana 30. ožujka 2021. godine održati 53. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj 
će se odlučivati i o prijedlogu Odluke o darovanju opreme nabavljene u sklopu projekta RISK. Nadalje, dekanica ističe kako je 
Građevinski fakultet u Rijeci, sklopio ugovor o suradnji s Pomorskim fakultetom u Rijeci, potaknut osnivanjem  Centra za 
morske tehnologije kao novoosnovanog edukacijsko-istraživačkog centra Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjerenog 
ka edukaciji te razvoju i primjeni morskih tehnologija. Zaključno, dekanica ističe kako je u Narodnim novinama broj 24/21 dana 
10. ožujka objavljena Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u 
postupku reizbora. Citiranu Odluku je donijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj 
51. sjednici održanoj dana 08. veljače 2021. godine, a ista stupa na snagu dana 01. lipnja 2022. godine. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne članove kako, obzirom na činjenicu 
da studenti koji ponovno slušaju kolegije ljetnog semestra (ponavljači), su iste kolegije i prvi put slušali online, stoga je poslana 
preporuka šefovima katedri da se vježbe na takvim kolegijima održavaju sinkrono, tamo gdje nastavnici procjene da je to 
opravdano i izvedivo. Dekanica Fakulteta je odobrila da se takvo održavanje vježbi normira kao jedna dodatna grupa. Dalje, 
prodekanica napominje kako je Povjerenstvo za završne i diplomske radove na sastanku održanom 23. ožujka 2021. godine, 
donijelo odluku da će studenti koji nemaju dodijeljene mentore (nisu prijavili listu mentora u roku) moći uz podnesenu zamolbu 
i opravdan razlog dobiti mentora iz skupine nastavnika koji su najmanje opterećeni završnim i diplomskim radovima. Konačnu 
odluku će donositi Povjerenstvo, a nastavnici kojima budu dodijeljeni studenti, iste trebaju prihvatiti. Nastavno, prodekanica 
napominje da je dana 11. ožujka 2021. godine, na zahtjev studenata održan sastanak sa studentima razlikovne godine na 
kojem je sudjelovala dekanica, prodekanica za nastavu i studente, voditeljica referade te 12 studenata. Studentima su 
izneseni uvjeti i plan daljnjeg studiranja, te se raspravljalo o pitanjima koja su iznijeli studenti. Nadalje, prodekanica ističe da je 
19. ožujka 2021. godine održana prezentacija aplikacije za online upise koju razvija komercijalna tvrtka za potrebe Tehničkog 
fakulteta, kako bi se prikupili podaci o zainteresiranim sastavnicama na Sveučilištu za korištenje ove aplikacije od sljedeće 
akademske godine. Građevinski fakultet u Rijeci je iskazao interes te je time ušao u projekt financiranja od strane Sveučilišta u 
Rijeci. Na sjednici Stručnog vijeća za informatizaciju je najavljeno puštanje u rad nove aplikacije SharePoint Portala za 
sastavnice Sveučilišta, za što je također iskazan interes. Dalje, prodekanica ističe kako je glede epidemiološke slike na 
Fakultetu, cijela grupa studenata na Preddiplomskom sveučilišnom studiju bila u izolaciji, a također su bili pojedinačni slučajevi 
na izvanrednom i specijalističkom studiju. Prodekanica napominje da se studenti ponašaju odgovorno, te kada primijete da se 
ne osjećaju dobro ne dolaze na Fakultet i uredno se javljaju. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente napominje da su na 
Odboru za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci donesene Preporuke za primjereno ponašanje u virtualnim sustavima za provođenje 
online nastave i ostalim oblicima rada u virtualnom okruženju, a koje su podijeljene nastavnicima i studentima. 
 

Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je prema kriterijima za nastavnu izvrsnost Građevinskog fakulteta u rijeci napravljena lista kandidata za prijedlog 

nastavnika za nagradu  Sveučilišta u Rijeci. Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, na temelju kriterija predložio je 

dekanici Fakulteta da u kategoriji nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju predloži doc. dr. sc. Ninu Čeh, dok u kategoriji 

suradnika u suradničkom zvanju ove godine nema kandidata koji bi zadovoljio sve kriterije. U nastavku, prodekanica poziva 

one koje koji još nisu ispunili tablicu o uspješnosti na predmetima, a za što je bio rok  do 17. ožujka 2021. godine, da to učine 
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do kraja ovog tjedna. Ujedno, prodekanica poziva šefove Katedri da sa svojim vanjskim suradnicima dogovore termine 

konzultacija, te da iste čim prije upišu u tablicu konzultacija. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe 

kako je s radom započela Radna grupa za izmjene studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 

Sukladno odluci dekanice fakulteta, u radnoj grupi se nalaze: prof. dr. sc. Željko Arbanas, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, 

doc. dr. sc.  Silvija Mrakovčić (voditeljica), doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, doc. dr. sc. Elvis Žic,  

doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić, doc. dr. sc. Iva Mrak, doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, doc. dr. sc. Ivan  Marović, Petar 

Topić, mag. ing. aedif., Marko Jovančević, mag. ing. aedif., Sabina Rogutić, bacc. ing. aedif. te Edin Fatić, bacc. ing. aedif.  

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava o tome kako su voditelji UNIRI projekata za iskusne znanstvenike obaviješteni o početku 
razdoblja izvještavanja o provedbi projekata, za razdoblje od travnja 2020. godine do danas, a koje će biti otvoreno od 25. 
ožujka do 30. travnja 2021. godine. Dalje, prodekanica navodi kako se novi natječaji programa Erasmus+ i Europske snage 
solidarnosti očekuju u mjesecu svibnju 2021. godine, te ujedno napominje kako su otvoreni natječaji European Research 
Council (ERC) za dodjelu bespovratnih sredstava za mlade istraživače („Starting Grants”), nove neovisne istraživače 
(„Consolidator Grants”) te priznate neovisne istraživače („Advanced Grants”). Nastavno, prodekanica napominje kako su na 
razini sveučilišta poslane primjedbe na nedostatke unošenja podataka u POIROT bazu projekta Republike Hrvatske. 
Primjedbe se odnose na mogućnost odabira vrste projekta, formate unosa podataka, odabira uloga u projektu i slično. 
Također, prodekanica koristi priliku da podsjeti voditelje projekata da u bazu unesu projekte kojima su voditelji. Prodekanica 
ističe kako je trenutno administrator predmetne baze i može voditeljima pomoći glede unosa podataka, međutim brojni podaci 
joj nedostaju i potrebni su detalji o financiranju svakog od partnera u projektu, te poziva voditelje da joj dostave potrebne 
podatke ukoliko žele da ih unese u bazu umjesto njih. POIROT baza će biti korištena za procjenu sudjelovanja u projektima 
tijekom slijedeće reakreditacije, pa prodekanica posebno ističe da se shvati važnost unošenja ovih podataka i sređivanja baze . 
Ujedno, prodekanica napominje da se UNIRI projekti, dok se ne ponudi neko drugačije rješenje, u bazu možete unositi 
kompetitivne projekte. U nastavku, prodekanica je prisutne članove Vijeća detaljno izvijestila o informacijama sa sjednice 
SVIIP-a Sveučilišta u Rijeci koja je održana počekom ožujka 2021. godine. Ističe kako je financiranje časopisa opet, na 
inzistiranje hrvatskih sveučilišta koja nisu potpisala programske ugovore, uvršteno u državni proračun. Od siječnja 2021. 
godine su krenuli sastanci u sklopu dva H2020 projekta, 1. projekt DIOSI tematski vezan uz otvorenu znanost te razvoj 
poduzetničkih kompetencija doktoranada, i 2. YUFERING projekt vezan uz transfer znanja. Na natječaju za individualne 
stipendije Marie Skłodowska-Curie akcija (MSCA) u okviru programa Obzor 2020. ove godine je bila uspješna prijava s 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Objavljen je Prijedlog nacionalne razvojne strategije (NRS) RH do 2030. godine u 
kojem su definirana četiri velika prioritetna područja: održivo gospodarstvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna 
tranzicija te ravnomjeran regionalni razvoj. Očekuje se rast izdvajanja za znanost i obrazovanje te dodatne stimulacije 
cjeloživotnog učenja. Ujedno, prodekanica naglašava kako su informacije Centra za EU projekte, kroz detaljno mjesečno 
izvješće dostupne na web stranici Fakulteta pod rubrikom znanstvenoistraživački rad. Dalje, prodekanica navodi kako je u 
pripremi program za/otvorenih vrata fakulteta u sklopu Festivala znanosti 2021., pa poziva prisutne da se uključe i do kraja 
mjeseca pošalju iskaz interesa za sudjelovanjem. Zaključno, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu 
suradnju navodi kako je u tijeku priprema izvještaja za zadnju godinu projekta RISK. Fakultet se nalazi u prijelaznom razdoblju 
tijekom kojeg je iskazao interes da Sveučilište u Rijeci prenese vlasništvo nad laboratorijskom opremom koja se nalazi na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci, te je sukladno tome pripremljen i Pravilnik o korištenju laboratorijske opreme koji će biti 
dostavljen na komentiranje i koji bi stupio na snagu po okončanju prijelaznog razdoblja. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da je nedavno poslao 
elektroničkim putem informaciju o SMART4ALL Digitalnom Inovacijskom Hubu, koji financira međunarodne projekte transfera 
znanja i tehnologija između akademske zajednice i poslovnog sektora u području digitalnih inovacija. Ujedno, prodekan 
napominje kako će STEP RI pružati pomoć u aktivnostima vezanim za provedbu projekata suradnje znanstvene zajednice i 
gospodarstva. Što se tiče transfera znanja, prodekan ističe kako je Sveučilište u Rijeci, krajem 2019. godine donijelo plan 
mjera i aktivnosti za unaprjeđenje transfera znanja, međutim zbog pandemije uzrokovane bolesti Covid-19, aktivnosti su bile 
usporene. Među ostalim, ustanovljeno je priznanje za transfer znanja na razini Sveučilišta te na razini našeg Fakulteta. 
Također, osigurana su financijska sredstva za podršku transferu znanja koja se zatim vraćaju po konačnom obračunu 
pojedinog transfera znanja. Zaključno, prodekan za poslovne odnose ističe kako je u planu uspostavljanje zajedničke baze 
predložaka dokumenata za transfer znanja, uspostavljanje pravne pomoći za poslove transfera znanja, zajednička lista 
referenci na razini Sveučilišta, priprema programa stručnog usavršavanja iz područja upravljanja projektima te prijavljivanja i 
upravljanja EU projektima. 
 
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. Predstavnica 
studenata navodi kako je Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci, na molbu dekanice Fakulteta, predložio iz svojih 
redova članove Stegovnog Povjerenstva i Žalbenog stegovnog povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
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Točka 3. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci i imenovanju 
Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

I. 
 
Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. 
listopada 2021. do 30. rujna 2024. godine. 
 

II. 
 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana, u sastavu: 
 
  1. Doc. dr. sc. Iva Mrak 
  2. Doc. dr. sc. Nino Krvavica 
  3. Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja 
 

III. 
 
Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 3. Statuta 
Fakulteta. Prijedlog za izbor dekana može podnijeti Zavod za pristupnika koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 
3. Statuta Fakulteta, pod uvjetom da je ovaj suglasan s  prijedlogom. 
 

IV. 
 
Prijave za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu iz točke II. ove odluke u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja 
Povjerenstva. Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za dekanski mandat, koji treba biti usklađen sa 
strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta, te izjava pristupnika ako ga predlaže Zavod. 
 
 

V. 
 

Povjerenstvo iz točke II. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana  isteka roka za dostavu prijava za izbor 
dekana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i pristupnicima, podatke 
o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.    
           
 

VI. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 

Točka 4. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Ivan Zambon, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  
 

Točka 5. Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

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

 
1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i 

tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

1.Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, članica 

2.Doc. dr. sc. Ivan Marović, član 

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

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

Točka 6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Paula Šćulca. 

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Paulo Šćulac reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri 
za nosive konstrukcije. 

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

Točka 7. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Neire Torić Malić. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Neira Torić Malić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana 
tehnička mehanika, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija. 

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

 

Točka 8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Josipa Rubinića. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Josip Rubinić 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 01. svibnja 2021. godine. 

Točka 9. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Elvisa Žica. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Elvisa Žica u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent. 
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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:106/06), 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. Prof. dr. sc. Goran Lončar, 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 10. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1.Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika 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:106/06), kako slijedi: 

 
1.Prof. dr. sc. Željko Arbanas, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2.Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3.Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije 

Sveučilišta u Splitu 

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 11. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnicu Sašu Čohar Mančić, viši predavač. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1.Pokreće se postupak reizbora Saše Čohar Mančić, prof. u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač. 
 

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 nastavna zvanja („Narodne novine“, 
broj: 13/12), kako slijedi: 

 
1.Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 

2.Doc. dr. sc. Sintija Čuljat, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 

3.Doc dr. sc. Ester Vidović, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet 

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 12. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, na osobni zahtjev. 
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Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 
1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika 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:106/06), kako slijedi: 
 

1.Prof. dr. sc. Željko Arbanas, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2.Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3.Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije 

Sveučilišta u Splitu 

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 13. Usvajanje Odluke o izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. 
godinu.. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Potvrđuju se Izmjene Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2021. godinu.  

 
2. Prijedlog Izmjena Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. čini 

sastavni dio ove odluke. 
 
3. Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

Točka 14. Usvajanje Izvješća o analizi anketa završenih studenata u ak. god. 2019./2020. 

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 ispitivanju zadovoljstva završenih studenata u akademskoj godini 2019./2020. na 

Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

 

Točka 15. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije UNIRI u 2020. godini. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

 

Točka 16. Usvajanje Akcijskog plana po Strategiji UNIRI za 2021. godinu. 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
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1. Usvaja se Akcijski plan o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu. 

 
2. Akcijski plan iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 17. Usvajanje Odluke o prijedlogu kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja 
Tehničke znanosti temeljem Odluke Sveučilišta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se kandidatura prof. dr. sc. Gordana Jelenića te isti predlaže za člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u 

Rijeci iz znanstvenog područja Tehničke znanosti. 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

3. Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Rijeci i Izbornom povjerenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata za 

izbor člana Sveučilišnog savjeta. 

Točka 18. Usvajanje Odluke o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te o 
kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2021./2022. 
Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

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

u prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u  troškovima studija u 
akademskoj godini 2021./2022.  

1. Opće odredbe  
1.1 .   

Puni iznos participacije u troškovima studija za studente preddiplomskog sveučilišnog studija,  preddiplomskog stručnog 
studija, diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog  stručnog studija Građevinskog fakulteta u Rijeci (u 
daljnjem tekstu: Fakultet) iznosi 7.370,00  kn (1 ECTS = 122,83 kn).   

2. Odredbe koje se odnose na redovite studente  
   

2.1.  

Participaciju redovitih studenata državljana RH/EU i državljana trećih zemalja kojima je  izdano rješenje o stalnom boravku 
u RH, koji u akademskoj godini 2021./2022. prvi puta  upisuju prvu godinu studija, u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava 
Državnog proračuna  Republike Hrvatske.  

Pravo na subvenciju redoviti student ostvaruje onaj broj godina koji odgovara propisanom  vremenu trajanja studija, a najviše 
godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija.  

Redovitim studentima s invaliditetom od 60% i više troškovi studiranja subvencioniraju se  onoliko godina koliko odgovara 
dvostrukom propisanom vremenu trajanja studija.  

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će  studirati u statusu redovitih 
studenata, plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kn (1 ECTS  = 122,83 kn). 

2.2.  

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od  visokih učilišta u RH i u akademskoj 
godini 2021./2022. upisuje 1. godinu redovitog studija iste  razine na ovom Fakultetu obvezan je platiti puni iznos participacije 
u troškovima studija  utvrđene u točki 1.1. ove odluke.   

Studenti s utvrđenim invaliditetom od 60 % i više imaju pravo na punu subvenciju participacije  u troškovima studija i prilikom 
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drugog upisa prve godine novog studija iste razine unatoč tome  što su prethodno studirali, a ispisali su se bez završetka 
studija. Ovo se pravo može koristiti  samo jedanput.   

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz  plaćanje ili u statusu izvanrednog 
studenta, ima pravo upisati prvu godinu u statusu redovitog  studenta studij iste razine ovog Fakulteta bez plaćanja 
participacije u troškovima studija.   

Prilikom prijelaza s jednog studijskog programa na drugi student je obvezan platiti puni iznos  participacije u troškovima 
studija utvrđen u točki 1.1. ove odluke.  

Ova odredba ne primjenjuje se na studente kojima je temeljem Odluke o uvjetima za prijelaze  između preddiplomskog 
sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija na Građevinskom  fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022. odobren 
prijelaz u statusu redovitog  studenta, uz uvjet da su u akademskoj godini 2020./2021. ostvarili 60 ECTS bodova, u kojem  
slučaju se zbog izvrsnosti oslobađaju plaćanja participacije u troškovima studija.  

Student je oslobođen plaćanja participacije prijelaza s jednog na drugi studijski program pod  uvjetom da prelazi na višu 
godinu studija u odnosi na godinu studija s kojeg prelazi te da je u  prethodnoj akademskoj godini studiranja stekao najmanje 
55 ECTS bodova.  

 2.3.  

Pravo na subvenciju participacije MZO-a na višim godinama studija stječu redoviti studenti koji  su u akademskoj godini 
2020/2021. stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu. Studenti s invaliditetom od 60% i više ostvaruju pravo 
na subvenciju participacije MZO-a  ukoliko su u prethodnoj godini studija stekli najmanje 30 ECTS bodova.   

2.4.  

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. stekli manje od 55 ECTS bodova ali  više od 30 ECTS bodova, 
dužni su platiti iznos participacije koji odgovara umnošku ECTS  bodova ponovno upisanih predmeta i novčane vrijednosti 
jednog ECTS boda utvrđenog u točki  1.1. ove odluke.   

2.5.  

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. ostvarili 30 ECTS bodova ili manje,  dužni su platiti puni iznos 
participacije utvrđene u točki 1.1. ove odluke.  

2.6. 

 
Troškove participacije za redovite studente snosi Fakultet ukoliko:  

a)  su u akademskoj godini 2020./2021. ostvarili 50 ECTS bodova ili više te ostvarili  prosječnu ocjenu 4,5 (i/ili 
prosječnu težinsku ocjenu veću od 85 %);  

b)  dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) ili  su branitelji iz Domovinskog 
rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog  rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja 
iz Domovinskog rata, djeca  100%-tnih HRVI 1. skupine te su u akademskoj godini 2020./2021. ostvarili 30 ECTS  
bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova.  

 

2.7.  

Redoviti studenti su dužni u akademskoj godini 2021./2022. platiti puni iznos participacije  predviđene za određeni studij pod 
sljedećim uvjetima:  

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

b)  Ukoliko na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo nisu u tri godine stekli  ukupan broj ECTS bodova 
potreban za završetak studija.  
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2.8.  

Redoviti studenti koji su u rokovima 2020./2021. akademske godine položili sve ispite, a nisu  u definiranim rokovima prijavili, 
odnosno predali završni ili diplomski rad, te im je temeljem  odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana završnog ili 
diplomskog rada u prvom i u  drugom roku 2021./2022. akademske godine, oslobađaju se plaćanja školarine u iznosu ECTS  
bodova završnog ili diplomskog rada te su obvezni platiti samo troškove upisa u narednu  akademsku godinu, osim ako su 
temeljem točke 2.7. ove odluke obvezni platiti puni iznos  školarine.   

Redoviti studenti koji u rokovima 2020./2021. akademske godine nisu položili ispit iz samo  jednog predmeta zimskog 
semestra, a kojima je temeljem odluke dekana odobrena prijava,  predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u drugom roku 
2021./2022. akademske godine,  obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu pored troškova upisa platiti školarinu u  
iznosu ECTS bodova predmeta kojega ponovno upisuju, ali ne završnog ili diplomskog rada,  osim ako su temeljem točke 2.7. 
ove odluke obvezni platiti puni iznos školarine.   

Redoviti studenti koji u rokovima 2020./2021. akademske godine nisu položili ispite iz više od  jednog predmeta, a kojima je 
temeljem odluke dekana priznat isti završni ili diplomski rad u  narednoj akademskoj godini, obvezni su kod upisa u narednu 
akademsku godinu pored  troškova upisa platiti školarinu u iznosu ukupnih ECTS bodova predmeta koje ponovno upisuju  
(završni ili diplomski rad i ostali predmeti), osim ako su temeljem točke 2.7. ove odluke obvezni  platiti puni iznos školarine.   

Studenti iz podtočke 1. i 2. ovog članka koji ne obrane završni ili diplomski rad u prvom ili u  drugom roku 2021./2022. 
akademske godine, obvezni su ponovno upisati završni ili diplomski  rad te plaćaju participaciju u troškovima studija sukladno 
kriterijima i uvjetima participiranja u  troškovima studija u akademskoj godini 2021./2022.  

3. Odredbe koje se odnose na redovite studente Diplomskog sveučilišnog studija  koji su studij upisali uz polaganje 
razlikovnih ispita   

                                                                                      3.1. 

 
Redoviti studenti Diplomskog sveučilišnog studija koji su prvu godinu studija upisali ak. godine  2020./2021. uz uvjet polaganja 
razlikovnih predmeta između Preddiplomskog stručnog studija  Građevinarstvo i Preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo:  

a)  ne plaćaju participaciju u troškovima studija utvrđenu u točki 1.1. ukoliko su položili sve upisane predmete  
b)  plaćaju iznos participacije koji odgovara umnošku ECTS bodova ponovno upisanih  predmeta diplomskog 

sveučilišnog studija i novčane vrijednosti jednog ECTS boda  utvrđenog u točki 1.1. ove odluke ukoliko su položili 
sve upisane razlikovne predmete  

c)  plaćaju 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki 1.1. ove odluke ukoliko su  ostvarili više od 30 ECTS-a 
(uzimajući u obzir sve upisane predmete u ak. godini  2020/2021.)  

d)  plaćaju puni iznos participacije utvrđene u točki 1.1. ove odluke ukoliko su ostvarili 30  ili manje ECTS-a (uzimajući u 
obzir sve upisane predmete u ak. godini 2020/2021.)  

4. Odredbe koje se odnose na izvanredne studente  
   

4.1.  

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija utvrđen u točki  1.1. ove odluke neovisno o broju 
ECTS bodova koje upisuju u akademskoj godini 2021./2022.   

Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi  iz Domovinskoga rata), djeca 
smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog  rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata 1. skupine 
te osobe s 60%-tnim i većim  tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki  
1.1. ove odluke.  

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih  domova/udomiteljskih obitelji) plaćaju 50% 
punog iznosa participacije utvrđene u točki 1.1. ove  odluke.  
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 4.2.  

Izvanredni studenti koji su u rokovima 2020./2021. akademske godine položili sve ispite, a nisu  u definiranim rokovima 
prijavili, odnosno predali završni ili diplomski rad, te im je temeljem  odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana 
završnog ili diplomskog rada u prvom i u  drugom roku 2021./2022. akademske godine, oslobađaju se plaćanja školarine u 
iznosu ECTS  bodova završnog ili diplomskog rada te su obvezni platiti samo troškove upisa u narednu  akademsku godinu 
ukoliko im je 2021./2022. akademska godina četvrta godina studija na  preddiplomskom odnosno treća godina studija na 
diplomskom studiju.  

Izvanredni studenti koji u rokovima 2020./2021. akademske godine nisu položili ispit iz samo  jednog predmeta zimskog 
semestra, a kojima je temeljem odluke dekana odobrena prijava,  predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u drugom roku 
2021./2022. akademske godine,  obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu pored troškova upisa platiti školarinu u  
iznosu ECTS bodova predmeta kojega ponovno upisuju, ali ne završnog ili diplomskog rada  ukoliko im je 2021./2022. 
akademska godina četvrta godina studija na preddiplomskom  odnosno treća godina studija na diplomskom studiju. 
Studenti iz točke 3.2. ove odluke koji ne obrane završni ili diplomski rad u prvom ili u drugom  roku 2021./2022. akademske 
godine, obvezni su ponovno upisati završni ili diplomski rad te  plaćaju participaciju u troškovima studija utvrđenu u točki 1.1. 
ove odluke.  

5. Odredbe koje se odnose na studente kojima su studentske obveze mirovale ili  nisu bili upisani na studij u ak. 
god. 2020./2021.  

                                                                                                 5.1.   

Za studente čije su studentske obveze bile u mirovanju ili nisu bili upisani na studij u  akademskoj godini 2020./2021. uvjet i iz 
toč. 2. i toč. 4. ove odluke odnose se na posljednju  akademsku godinu studiranja.   

6. Odredbe koje se odnose na studente iz potresom pogođenih područja  

           6.1.  

Redoviti i izvanredni studenti iz potresom pogođenih područja, koji na dan 29. prosinca 2020.  godine imaju prebivalište ili 
boravište u Sisačko-moslavačkoj županiji i objekt (građevina) na  toj adresi ocijenjen je oznakama N1/N2 ili PN1/PN2 
oslobađaju se plaćanja participacije u  troškovima studija u akademskoj godini 2021/2022. temeljem Odluke Senata od 28. 
siječnja  2021. godine (KLASA: 003-01/21-03/02; URBROJ:2170-57-01-21-17).  

7. Završne odredbe  

                                                                                                7.1.  

Upisom u akademsku godinu 2021./2022. student je obvezan platiti utvrđeni iznos participacije u  troškovima studija za 
predmetnu akademsku godinu.  
Iznimno, puni iznos participacije u troškovima studija iz točke 1.1. ove odluke se može platiti u  dva jednaka obroka, od kojih 
se prvi plaća prilikom upisa godine studija, a drugi do 15.  prosinca 2021. godine.  
Student je dužan platiti puni iznos participacije i u slučaju da tijekom akademske godine prestane  izvršavati studentske 
obveze ili se ispiše sa studija prije roka za uplatu drugog obroka.  Student koji ne plati participaciju u troškovima studija  u 
navedenim rokovima neće moći upisati  godinu studija, bit će mu onemogućena prijava ispita putem studomata odnosno 
odabir  predmeta ljetnog semestra akademske godine 2021./2022.  

                                                                                               7.2.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za akademsku godinu  2021./2022.  
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Točka 19. Usvajanje Odluke o uvjetima za prijelaz između Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog  stručnog 
studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te 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. 2021./2022., kako slijedi: 

1. OPĆI UVJETI  

Prijave za prijelaz sa Preddiplomskog sveučilišnog na Preddiplomski stručni studij Građevinskog fakulteta u  Rijeci i obrnuto u 
akademskoj godini 2021./2022. primaju se do 20. rujna 2021. godine do 15:00 sati. Prijave za prijelaz se  dostavljaju na e-
poštu: referada@gradri.uniri.hr.  

Rang lista kandidata bit će oglašena do 23. rujna 2021. godine, a upis je potrebno provesti do 27. rujna 2021. godine. 

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 s kojeg  programa student 
dolazi i koji program želi upisati  

- Ovjereni prijepis ocjena   

2. PRIJELAZ S PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ  
GRAĐEVINARSTVO  

Prijelaz s Preddiplomskog sveučilišnog na Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog  fakulteta u Rijeci 
moguće je ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi:  

 

Uvjet za prijelaz  Kvota u   

2021. /2022.  

Napomena 

Ostvaren jedan od sljedećih uvjeta: - 
min. 18 ECTS u zadnjoj ak. godini  
studiranja  

- min. 40 ECTS-a u dvije zadnje godine  
studiranja  

- min. prosječno 20 ECTS po godini  
studiranja 

10 studenata - studentu se priznaju položeni ispiti  
prema važećoj odluci Fakultetskog  
vijeća   

- rang lista se formira na temelju   

prosječne ocjene kroz studij 

 
 
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 preddiplomski stručni studijski program Građevinskog  fakulteta u Rijeci.  

NAPOMENA:   

Preddiplomski stručni studij se može upisati kao redoviti studij i kao izvanredni studij, što je potrebno  navesti u molbi. 
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3. PRIJELAZ S PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  

GRAĐEVINARSTVO  

Prijelaz s Preddiplomskog stručnog na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo Građevinskog  fakulteta u Rijeci 
moguće je ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi:  

 

Uvjet za prijelaz nakon prve godine  
studija 

Kvota u   

2021. /2022.  

Napomena 

Ostvarena oba uvjeta:  

- ostvarenih 60 ECTS u jednoj ak. godini  
(ujedno prethodnoj godini studiranja) - prosjek 
ocjena najmanje 3,0 

5 studenata - studentu se priznaju položeni ispiti  
prema važećoj odluci Fakultetskog  
vijeća  

- rang lista se formira na temelju   

prosječne ocjene kroz studij 

 
 
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.  

NAPOMENA:   
Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima studija  za upis u prvu i 
više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u  akademskoj godini 2021./2022 . na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
 

Točka 20. Usvajanje Odluke o uvjetima za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski sveučilišni i Diplomski 
sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u 
ak. god. 2021./2022. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te 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 akademskoj godini 2021./2022., kako slijedi: 
 
1. OPĆI UVJETI  

Prijave za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski  stručni studij 
Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. primaju se do 20. rujna 2021. godine. Prijave za  prijelaz se 
dostavljaju na e-poštu: referada@gradri.uniri.hr.  

Rang lista kandidata bit će oglašena do 23. rujna 2021. godine, a upis je potrebno provesti do 27. rujna 2021. godine. 
Prijaviti se mogu kandidati koji su u tekućoj ak. 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 s 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 visokog učilišta s kojeg dolazi)  



15 

 

2. SVEUČILIŠNI STUDIJI  

Prijelaz s drugih srodnih studija na sveučilišne studije Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je ostvariti na  temelju 
objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 

Uvjet za prijelaz nakon prve  
godine studija 

Kvota u   

2021. /2022.  

Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u  
posljednjoj ak. godini   

studiranja  

- rang lista se formira na   

temelju prosječne ocjene kroz  
studij (brojčane i/ili postotne)  

- preddiplomski studij:  10  

- diplomski studij: 10 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg upisuje.  

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju  kandidati 
s građevinskih fakulteta u  Osijeku, Splitu, 
Zagrebu i Mostaru – temeljem ugovora između 
ovih institucija. 

Uvjeti za prijelaz nakon druge  
godine studija 

Kvota u   

2021. /2022.  

Napomena 

 
 

- ostvarenih min. 110 ECTS u  
posljednje dvije ak. godine  
studiranja  

- rang lista se formira na   

temelju prosječne ocjene kroz  
studij (brojčane i/ili postotne)  

- preddiplomski studij:  10 - studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg upisuje.  

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju  kandidati 
s 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.  

Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima  studija za upis u 
prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima  studija u akademskoj godini 
2021./2022. na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  

3. STRUČNI STUDIJI  

Prijelaz s 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 za prijelaz nakon prve  
godine studija 

Kvota u   

2021. /2022. 

Napomena 
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- ostvarenih min. 50 ECTS u  
posljednjoj ak. godini   

studiranja  

- rang lista se formira na temelju  
prosječne ocjene kroz studij  
(brojčane i/ili postotne); 

5 - studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg upisuje.  

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju  kandidati s 
građevinskih fakulteta u Osijeku,  Splitu, Zagrebu i 
Mostaru – temeljem ugovora  - između ovih institucija. 

Uvjeti za prijelaz nakon druge  
godine studija 

Kvota u   

2021. /2022.  

Napomena 

- ostvarenih min. 110 ECTS u  
posljednje dvije ak. godine   

studiranja  

- rang lista se formira na temelju  
prosječne ocjene kroz studij  
(brojčane i/ili postotne) 

5 - studentu se priznaju položeni ispiti prema  
studijskom programu kojeg upisuje.  

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju  kandidati s 
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.  

Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima  studija za upis u 
prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima  studija u akademskoj godini 
2021./2022. na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  

NAPOMENA:    
Preddiplomski stručni studij se može upisati kao redoviti studij i kao izvanredni studij. 
 
Točka 21. Usvajanje Izvedbenog plana programa nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. 

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 Izvedbeni program nastave za Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u ljetnom semestru 
akademske godine 2020./2021. 

 
2. Izvedbeni program iz točke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke. 

 
 

Točka 22. Usvajanje Odluke o  upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2021./2022. 

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 Prijedlog upisnih kvota Odbora za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci, za upis u 1. godinu 
Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022.: 

 
a) Studij u punom radnom vremenu: 8 studenata; 
b) Studij u dijelu radnog vremena: 7 studenata; 

 
2. Prijedlog Odbora za doktorski studij iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Točka 23. Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika nastavnika i studenata u Stegovno Povjerenstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. U Stegovno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci imenuju se: 

doc. dr. sc. Bojana Horvat – članica iz redova nastavnika i suradnika 
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule – zamjenica članice 
Ivan Sindičić – zamjenik članice iz redova studenata 
 

2. Predstavnica i zamjenici iz točke 1. ove odluke imenuje se na vrijeme od tri godine. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

Točka 24. Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika nastavnika i studenata u Žalbeno Stegovno Povjerenstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. U Žalbeno stegovno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci imenuju se: 

doc. dr. sc. Nina Čeh – zamjenica članice iz redova nastavnika i suradnika 
Saša Čohar Mančić, prof. –članica iz redova nastavnika i suradnika 
Ivana Andričević – članica iz redova studenata 
Maja Kekez – zamjenica članice iz redova studenata 
 

2. Članice i zamjenice iz točke 1. ove odluke imenuju se na vrijeme od tri godine. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 14:40 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


