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GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/21-01/04 
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Rijeka, 22.04.2021. 
 

04. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 22. travanj 2021.   12:00 h   Online sjednica 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: Prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

4. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

5. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

6. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

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

 

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. 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. Igor Ružić  

24. doc. dr. sc. Elvis Žic  

25. doc. dr. sc. Iva Mrak  

26. doc. dr. sc. Natalija Bede  

27. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

28. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

29. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

30. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

31. doc. dr. sc. Nina Čeh  

32. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

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. Filip Horvat, mag. informatol. Predstavnik zaposlenika-zamjenica 

38. dr. sc. Josip Peranić Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima 

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



2 

 

40. Laura Žiković, mag. ing. aedif Predstavnica studenata poslijedipl. studija zamjenica 

41. Matea Vareško Predstavnica studenata 

42. Edi Kačarik Predstavnik studenata-zamjenik 

43. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

2. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

3. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Opravdano 

4. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

5. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik 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 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena 
grana materijali na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno 
vrijeme.. 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Elvisa Žica.. 

5.  Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Igora Ružića. 

6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Ive Mrak. 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika, izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović, na osobni zahtjev. 

8. Usvajanje Odluke o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 2021./2022. 

9. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo i Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2021./2022. 

10 Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstva“. 

11 Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 

12 Usvajanje Pravilnika o korištenju i održavanju laboratorijske opreme Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

13 Usvajanje Odluke davanju prethodne suglasnosti Fakultetskog vijeća Ivani Pranjić, mag. ing. aedif., studentici 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za boravak na inozemnoj instituciji u neprekinutom 
trajanju duljem od 30 dana. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 
Zapisnik s 03. 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 30. ožujka 2021. godine održana 53. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, na kojoj je rektorica prof. dr. sc. Snježana 
Prijić-Samaržija izvijestila da u proteklom razdoblju nije bilo sjednice Rektorskog zbora. Također, rektorica je naznačila da se 
intenzivno se radi na povezivanju i uspostavi suradnje sa Sveučilištem u St. Petersburgu. Glede zahtjeva i odobravanje 
povratničkih radnih mjesta (ako bude više zahtjeva od potencijalnih radnih mjesta) rektorica je izvijestila kako iste treba 
uravnotežiti po sastavnicama Sveučilišta, dok je praćenjem zaraženih bolesti COVID-19  ustanovljeno da nema izraženih 
žarišta po sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Na istoj je sjednici dobivena informacija da su prof. dr. sc. Ivica Kožar, prof. dr. sc. 
Nevenka Ožanić te prof. dr. sc. Željko Arbanas, svi sa Građevinskog fakulteta u Rijeci, imenovani u Matični odbor za područje 
tehničkih znanosti, polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva. Dalje, prorektorica prof. dr. sc. Senka Maćešić 
izvjestila je da se pripremaju nova Sharepoint mjesta za sastavnice Sveučilišta, a na istoj je sjednici usvojena i odluka o 
prijenosu dugotrajne materijalne imovine Sveučilišta u Rijeci (opreme RISK) Građevinskom fakultetu u Rijeci. Usvojena je i 
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Odluka o broju mjesta za upise u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija, kao i broju mjesta za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija u 2021./2022. akademskoj godini. Također, na istoj su sjednici usvojene odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost 
UNIRI, te stipendija iz programa „Solidarnost“ Fonda Aleksandar Abramov za 2020/21. Nastavno navedenom, dekanica 
napominje da je dana 20. travnja 2021. godine održana 54. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je rektorica 
izvijestila da je održana sastanak Rektorskog zbora na kojem su prisustvovali resorni ministar Radovan Fuchs, državni tajnik 
Stipe Mamić i Ivica Šušak, ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje. Nakon prvotne informacije iz 
Ministarstva znanosti da planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu ne mogu biti 
prihvaćeni zbog prekoračenja dodijeljenih limita, na sjednici Rektorskog zbora je rečeno da su pronađena sredstva u 
Državnom proračunu za povećanje osnovice i ostale materijalne izdatke koji nisu bili inicijalno planirani planom proračuna za 
2021. godinu, te da će se izdavati suglasnosti za „redovita napredovanja“ nastavnika, bez obzira postoji li osigurani koeficijent 
ili ne. Ministar je također izjavio da će se refundirati troškovi po pravomoćnim presudama zaposlenika vezanih za povećanje 
osnovice. Dalje, prorektorica prof. dr. sc. Marta Žuvić na istoj je sjednici prezentirala je podatke provedenih anketa studenata 
vezanih uz pandemiju COVID-19 iz kojih se može vidjeti da su studenti izuzetno pogođeni okolnostima nastalim pandemijom 
COVID-19  i da su rezultati druge ankete (studeni 2020) puno lošiji od rezultata prve ankete (svibanj 2020). Također, na istoj je 
sjednici prof. dr. sc. Marta Žuvić s Odjela za biotehnologiju ponovno imenovana prorektoricom za studije, studente i 
osiguravanje kvalitete, dok je prof. dr. sc. Davor Vašiček s Ekonomskog fakulteta ponovno imenovan prorektorom za financije i 
poslovanje. Prof. dr. sc. Senki Maćešić s Tehničkog fakulteta promijenjen je naziv portfelja pa je, umjesto dosadašnjeg naziva 
”za organizaciju i informatizaciju”, imenovana prorektoricom za digitalizaciju i razvoj. Nadalje, na istoj je sjednici Senata 
usvojena Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Gordana Jelenića za člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja Tehničke 
znanosti, kao i Odluka o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije 
za 2021./2022. akademsku godinu te Odluka o usvajanju konačnog zbirnog izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 
u 2020. godini. Nastavno, dekanica napominje kako je u pripremi izrada novih zaposleničkih kartica koje će sadržavati sve 
podatke i ovlasti kao i dosadašnje. Naglašava da Sveučilište ne može iskoristiti stare fotografije zaposlenika, Sveučilištu su 
dostavljene fotografije zaposlenika koji su se fotografirali za nove web stranice Fakulteta, a one koji se nisu fotografirali 
naknadno će se kontaktirati. Ujedno, dekanica podsjeća voditelje UNIRI projekata 2018 da je rok za izvještavanje kraj mjeseca 
travnja 2021. godine. Zaključno, dekanica napominje da su glede postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci, 
zaprimljene dvije pravovremene prijave, a Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor 
dekana još nije predalo izvješće o podnesenim prijavama i pristupnicima iz razloga što je rok za predaju izvješća 15 dana od 
dana isteka roka za dostavu prijava, a koji još nije istekao. Fakultetsko vijeće na kojem će se provesti izbor dekana treba se 
održati u roku od 15 dana od dana primitka izvješća Povjerenstva. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne članove kako je, na poziv Centra 
za studije pri Sveučilištu u Rijeci, za iskaz interesa za provođenje prijave za upis na diplomske studije u 2021./2022. 
akademskoj godini putem Nacionalnog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS), Građevinski fakultet u Rijeci prijavio, 
odnosno iskazao interes, da se prijave za upis na Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo provode elektroničkim putem i 
preko NISpDS. Odluka o ovakvom načinu upisa bi trebala biti odobrena na Senatu Sveučilišta, a pored naše sastavnice, na 
isti način će upis provoditi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Odjel za fiziku i Odjel za 
informatiku. Dalje, prodekanica navodi da je na sjednici stručnog vijeća Centra za studije prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, 
voditeljica istraživačkog tima za provođenje istraživanja “Emocionalno funkcioniranje studenata tijekom pandemije”, 
predstavila preliminarne rezultate istraživanja. Obzirom je odziv naših studenata je bio vrlo nizak (samo jedan student), 
ponovijen je poziv studentima za uključivanje u navedeno istraživanje. U nastavku, prodekanica navodi kako je putem 
Stručnog vijeća za informatizaciju dobiven upit za prijedlog nastavnika koji koriste MS Teams, a koji bi željeli održati neku vrstu 
predavanja o iskustvima i praksi korištenja MS Teamsa u nastavi. Predavanje bi se održalo u okviru niza predavanja koji se 
održavaju online putem u organizaciji Srca, te će u tom pravcu biti poslan poziv nastavnicima koji bi se uključili u ovu vrstu 
predavanja. Dalje, prodekanica napominje da je dana 14. travnja 2021. godine održana online radionica „Programirano učenje 
u hibridnom ili online predmetu u Moodle sustavu“ u organizaciji AZVO-a, te izv. prof. dr. sc. Igora Balabana i Aleksandre 
Sobodić, mag. inf., s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Prodekanica napominje kako je prodekanica 
za osiguravanje kvalitete i razvoj doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić snimak predmetne radionice proslijedila svim nastavnicima. 
Ujedno, prodekanica navodi da su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci dostupne već ranije donesene  Preporuke za 
ponašanje u virtualnom okruženju, sada i na engleskom jeziku. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe kako je 
studentima diplomskog studija koji su upisali razlikovne predmete poslana struktura studija sa popisom predmeta koje mogu 
upisivati po semestrima, te napominje da su se prethodno, nastavnici na svim katedrama, izjasnili o mogućnosti upisa 
pojedinih kolegija bez položenih razlikovnih predmeta. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome kako će se od Erasmus proračunske godine 2021. promijeniti iznosi financijskih potpora za studente. Potpore će 

iznositi 550 EUR-a za prvu i drugu te 500 EUR-a za treću grupu zemalja, što bi značilo da će studenti koji se budu javljali na 

natječaj za mobilnost u ljetnom semestru imati veće iznose stipendija od studenata koji sad prijavljuju zimski semestar, iz 

razloga što je tekući natječaj raspisan iz starog proračuna 2020., te slijedi Erasmus pravila iz 2020. godine. Dalje, prodekanica 
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navodi kako je na sjednici Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci dobivena informacija o novom ciklusu unutarnje prosudbe 

SOK-a na Sveučilištu u Rijeci koji kreće od akademske godine 2021./22., a Građevinski fakultet u Rijeci je na rasporedu u 

akademskoj godini 2022./23. Na istoj je sjednici usvojen Okvir za razvoj i procjenu e-kolegija na temelju kojega će nastavnici 

moći napraviti samoprocjenu svojih e-kolegija u svrhu unaprjeđenja nastave u hibridnom modelu poučavanja. Isti će se okvir 

koristiti kao kriterij pri nagrađivanju najboljih e-kolegija na razini Sveučilišta. Ujedno, prodekanica napominje, kako je na 

temelju preporuke Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci, dekanica donijela Odluku 

o utvrđivanju kriterija za nastavnu izvrsnost i nagrađivanju nastavne izvrsnosti. Kriteriji za nagrađivanje jednaki su 

kvalifikacijskim kriterijima Građevinskog fakulteta u Rijeci za izbor nastavnika i suradnika za nagradu Sveučilišta. Nagrađivanje 

će se provoditi na godišnjoj razini, a prema citiranoj odluci, svi oni koji ispune sve kriterije dobit će novčanu nagradu u iznosu 

od 2.000,00 kuna, a oni koji su ispunili uvjete u jednom semestru, a u drugom semestru nisu imali zadovoljenu izlaznost 

studenata dobit će pohvalu dekana. Predmetna Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da su tri nastavnice Građevinskog fakulteta u Rijeci 

uključene u pilot projekt za korištenje platforme Wyblo, kroz koju je omogućeno kreiranje vlastitih upitnika i dobivanje povratnih 

informacija od studenata o održanoj nastavi u realnom vremenu, a od strane Sveučilišta u Rijeci planira se proizvoljno 

uključivanje ostalih nastavnika po završetku pilot faze projekta. 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević , na 
početku svojeg izvješća izvještava o tome kako su vezano uz UNIRI projekte, potpisani ugovori o dodjeli sredstava mladim 
znanstvenicima, te se podnose izvješća za velike projekte do kraja travnja 2021. godine,  dok je evaluacija UNIRI Plus 
projekata u tijeku. Ujedno, prodekanica napominje kako je u tijeku podnošenje izvješća za trošenje sredstva stimulativnih 
potpora za 2019. godinu, a isplaćena su i sredstva prema konačnoj listi za 2020. godinu. Također, poziv za internacionalizaciju 
je aktivan, međutim aktivnosti su minimalne obzirom na okolnosti uzrokovane bolesti COVID-19. Ujedno, prodekanica 
napominje prisutnim članovima Vijeća kako se Izvješće centra za EU projekte nalazi na mrežnim stranicama Fakulteta. U 
nastavku, prodekanica navodi da je pripremljen novi Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci, koji je izmijenjen u skladu sa Pravilnikom o sveučilišnim doktorskim studijima Sveučilišta u 
Rijeci usvojenim u prosincu 2020. godine, i koji će biti poslan na javnu raspravu. Dalje, prodekanica navodi da je završeno 
skupno izvješće o rezultatima provedbe projekta RISK za zadnju godinu izvještavanja 2020., a isto je poslano u SAFU. 
Prodekanica zahvaljuje voditeljima laboratorija, prof. dr. sc. Nevenki Ožanić i računovodstvu Fakulteta koji su intenzivno radili 
na pripremi predmetnog izvješća. Nastavno, prodekanica navodi da je planirano sudjelovanje Fakulteta na Festivalu znanosti, 
a  dana 12. svibnja 2021. godine bit će organiziran dan o(za)tvorenih vrata Građevinskog fakulteta u Rijeci na kojem će biti 
otvorenje izložbe fotografija, dva popularno znanstvena predavanja, predstavljanje šest građevinskih tvrtki i Pratice caffe pod 
nazivom „Kojim putem krenuti?“. Ujedno, prodekanica zahvaljuje grupi za promociju studija koja se ponovno uključila u 
organizaciju i vođenje ove aktivnosti. Zaključno, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju 
napominje da će s peta po redu "My First Conference", održati dana 23. rujna 2021. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci, 
a Građevinski fakultet u Rijeci je jedan od suorganizatora. Konferencija je organizirana prvenstveno za doktorande, ali na istoj 
mogu sudjelovati i ambiciozni studenti diplomskih studija. Predaja sažetaka radova otvorena je do 02. srpnja 2021. godine, a 
ove će godine odabrani autori biti pozvani da predaju cjelovite radove časopisima: Engineering Review, Pomorstvo i posebno 
izdanje „Održivost građevinskih konstrukcija u morskom okolišu“. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, na početku svojeg izvješća ukratko izvještava prisutne o 
aktivnostima unutar ALUMNI mreže Sveučilišta u Rijeci (ALUMNI UNIRI mreža), te navodi kako je ALUMNI UNIRI mreža 
počela s radom u mjesecu srpnju 2020. godine, a voditeljica iste je prorektorica prof. dr. sc. Marta Žuvić. Prodekan navodi 
kako je naglasak ove mreže na uspostavljanju baze podataka na razini Sveučilišta u cilju održavanja trajne veze sa svojim 
alumnijima te promicanja zajedničkih ciljeva i interesa studenata i Sveučilišta. Prodekan navodi kako Građevinski fakultet u 
Rijeci već raspolaže s dosta podataka o svojim alumnijima, a nastojat će se prikupiti što više potrebnih podataka, osobito od 
studenata koji su ranije diplomirali. Naime, prodekan naglašava kako svaki od studenata po završetku studija postaje alumni, 
međutim ukoliko se iste želi kasnije kontaktirati potreban je njihov pristanak. Ujedno, prodekan napominje kako je raspisan i 
natječaj za osmišljavanje vizualnog identiteta ALUMNI UNIRI mreže. Natječaj je otvoren za sve studente Sveučilišta u Rijeci 
neovisno o razini studija. Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na natječaju s najviše tri  idejna rješenja, a predmet natječaja 
je dizajn logotipa i izrada prepoznatljivog vizualnog identiteta za Alumni mrežu Sveučilišta u Rijeci. Zaključno, prodekan za 
poslovne odnose ističe kako je naručeno 60 okvira za plakate koji će biti postavljeni na predviđenim mjestima u zgradi 
Fakulteta. 
 
Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje kako su planovi i aktivnosti 
Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci trenutno na čekanju zbog činjenice da se nastava zbog okolnosti 
uzrokovanih bolesti COVID-19 održava u on line okruženju. Također, predstavnica studenata navodi, kako su zbog naprijed 
navedenog, odgođene i određene aktivnosti Studentskog zbora, a koje su trebale biti realizirane. 
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Točka 3. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana 
materijali na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K U 
 

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

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

geodezije, vanjska članica 

                3.   Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva 
 
 

Točka 4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Elvisa Žica. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Elvis Žic 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 02. lipnja 2021. godine.  
 

Točka 5. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Igora Ružića. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Igor Ružić 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 6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Ive Mrak. 

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Iva Mrak  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko 
projektiranje, na Katedri za arhitekturu i urbanizam. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana 01. svibnja 2021. godine. 

 

Točka 7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika, izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović, na osobni zahtjev. 

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

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
građevinarstvo, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, članica 
2. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, članica 
3. Prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica 
 

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. 

 

Točka 8. Usvajanje Odluke o troškovima upisa u prvu i više godine 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 troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 2021./2022. 

 
I. 
 

Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji po prvi puta upisuju studij na Građevinskom  fakultetu u Rijeci, iznosi 
480,00 kuna i pokriva trošak upisnine od 380,00 kuna, trošak osiguranja  studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu 
od 40,00 kuna, te trošak nabave zaštitne opreme u  iznosu od 60,00 kuna.  

Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji su prethodno već studirali na studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci 
te platili i preuzeli zaštitnu opremu u nekoj od prethodnih akademskih  godina se umanjuje za trošak nabave zaštitne opreme 

te iznosi 420,00 kuna i pokriva trošak upisnine  od 380,00 kuna i trošak osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja 

u iznosu od 40,00 kuna.  
II. 

Trošak upisa u prvu ili višu godinu studija za studente koji u ak. godini 2021./2022. temeljem odluke  o prijelazima unutar 
studija Građevinskog fakulteta u Rijeci prelaze s jednog na drugi studij  Građevinskog fakulteta u Rijeci, te su platili i 
preuzeli zaštitnu opremu u nekoj od prethodnih  akademskih godina, iznosi 420,00 kuna i pokriva trošak upisnine od 380,00 
kuna i trošak osiguranja  studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna.  

 
III. 

Trošak upisa u prvu ili višu godinu studija za studente koji u ak. godini 2021./2022. temeljem odluke  o prijelazima s drugih 
srodnih studijskih programa prelaze na neki studij Građevinskog fakulteta u  Rijeci, iznosi 480,00 kuna i pokriva trošak 
upisnine od 380,00, trošak osiguranja studenata od posljedica  nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna, te trošak nabave 
zaštitne opreme u iznosu od 60,00 kuna.  

IV. 

Trošak upisa u više godine studija iznosi 340,00 kuna i pokriva trošak upisnine u iznosu od 300,00 kuna  i trošak osiguranja 
studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna.  

V. 
 

Troškovi upisa iz točke I. i II. ove odluke određeni su Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima  upisa u prvu i više 

godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. akademskoj  godini od 30. ožujka 2021. godine.  
VI. 

 

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 troškova upisa 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).  

VII. 
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Studenti su obvezni dokaz o plaćenom trošku upisa dostaviti pri upisu u prvu, odnosno višu godinu  studija, u protivnom se 
upis neće moći izvršiti.  

VIII. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za upise u akademsku godinu  2021./2022. 

Točka 9. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo i Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo 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 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Građevinarstva u akademskoj 
godini 2021./2022.: 
 
a) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine. 
 
b) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate 
koji su prijavljeni putem NISpVU sustava. 

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

 

Točka 10. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstva“. 

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 prijedlog teksta natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstva u akademskoj godini 2021./2022.“. 

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

 

Točka 11. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog 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 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i 
Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022. 

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

 

Točka 12. Usvajanje Pravilnika o korištenju i održavanju laboratorijske opreme Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o korištenju i održavanju laboratorijske opreme Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

Točka 13. Usvajanje Odluke davanju prethodne suglasnosti Fakultetskog vijeća Ivani Pranjić, mag. ing. aedif., 
studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za boravak na inozemnoj instituciji u 
neprekinutom trajanju duljem od 30 dana. 

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

1. Zaposlenici Ivani Pranjić. mag. ing. aedif., zaposlenoj kod Poslodavca temeljem ugovora o radu na određeno 
puno radno vrijeme u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice, daje se prethodna suglasnost za 
boravak na inozemnoj instituciji u trajanju od 03. svibnja do 03. kolovoza 2021. godine. 
 

2. Prethodnu suglasnost iz točke I. ove Odluke Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta daje zaposlenici u 
skladu s člankom 40. stavak 2. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine broj 
9/2019). 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:05 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


