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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/21-01/06 
URBROJ: 2170-57-01-00-21-2 
Rijeka, 20.05.2021. 
 

05. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 20. svibanj 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. Ivica Kožar  

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. Vanja Travaš  

11. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  

12. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

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

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
15. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

16. doc. dr. sc. Leo Škec  

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

18. doc. dr. sc. Goran Volf  

19. doc. dr. sc. Ivan Marović  

20. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

21. doc. dr. sc. Josip Rubinić  
22. doc. dr. sc. Elvis Žic  

23. doc. dr. sc. Iva Mrak  

24. doc. dr. sc. Natalija Bede  

25. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

26. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

27. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

28. doc. dr. sc. Nina Čeh  

29. doc. dr. sc. Nino Krvavica  
30. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule  

31. doc. dr. sc. Teo Mudrić  

32. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

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

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

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

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

37. Sara Pajalić, mag. ing. aedif Predstavnica studenata poslijedipl. studija zamjenica 

38. Matija Tadić Predstavnik studenata 
39. Ivan Sindičić Predstavnik studenata 
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40. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

4. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović Opravdano 

5. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose - Opravdano 

6. doc. dr. sc. Igor Ružić Opravdano 

7. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

8. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

9. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 
10. Matea Vareško Predstavnica studenata 

11. Ivana Andričević Predstavnica studenata 

12. Luka Srdoč  Predstavnik studenata 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Robert Brušnjak, dipl. iur Zapisničar 

Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice i 
donošenje pravovaljanih odluka odnosno zaključaka. Nastavno, prelazi na čitanje prijedloga Dnevnog reda, predlaže prisutnim 
članovima Vijeća da se isti izmijeni na način da se izbriše predložena točka 5. naziva Usvajanje Odluke o pokrenutom 
postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, zbog potrebe ispravke Izvješća Stručnog povjerenstva u 
postupku reizbora imenovanog, a da nastavno, dosadašnja točka 6. predloženog Dnevnog reda postane točka 5., i tako redom 
dalje. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 04. redovite te 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o drugoj (2) izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. 
godinu na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice Saše Čohar Mančić, prof. 
5.  Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 

obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Editu Papa Dukić. 

6. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora doc. dr. 
sc. Vedrana Jagodnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika dr. sc. Sare Grbčić Erdelj, na osobni zahtjev. 

8. Usvajanje odluke o prijedlogu kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja Tehničke 
znanosti temeljem Odluke Sveučilišta u Rijeci (zbog razrješenja prethodnog kandidata prof. dr. sc. Gordana 
Jelenića). 

9. Usvajanje Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

10 Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2020. godini. 

11 Usvajanje Izvješća po Strategiji razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci 2018.-2022., za 2020. godinu. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 04. redovite te 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 
Zapisnici s 04. redovite te 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini se jednoglasno usvajaju. 
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 18. svibnja 2021. u online okruženju održana 55. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, na kojoj su potvrđeni novi 
prorektori: prof. dr. sc. Gordan Jelenić s Građevinskog fakulteta za prorektora za znanost i umjetnost, te prof. dr. sc. Saša 
Zelenika s Tehničkog fakulteta za prorektora za strateške projekte. Mandat novim prorektorima počinje s 01. lipnja 2021. 
godine. U sklopu svojeg izvješća rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija predstavila je nove pomoćnike u mandatu od 
2021. do 2025. godine: prof. dr. sc. Alen Ružić – posebni pomoćnik za područje biomedicine i javnog zdravstva, prof. dr. sc. 
Sanja Barić – pomoćnica za institucijske kapacitete i politike, prof. dr. sc. Alen Jugović – pomoćnik za inovacije i investicije, 
prof. dr. sc. Damir Zec – pomoćnik za poduzetništvo i transfer znanja i Leopold Mandić – pomoćnik za studente. Na istoj je 
sjednici Senata potvrđen i izbor izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića za dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za mandatno 
razdoblje od 01.10.2021. do 30.09.2024. godine. Rektorica je, dalje, na istoj sjednici, izvijestila kako je dosta velik broj 
zaposlenika cijepljen protiv bolesti COVID-19, prvenstveno zahvaljujući dobroj organizaciji sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a 
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ujedno je izvijestila kako je održan i sastanak s nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja na temu zapošljavanja i 
napredovanja na kojem je prezentirano stajalište resornog ministarstva o tome kako se do daljnjeg neće odobravati zamjenska 
radna mjesta (primjerice asistent za asistenta), dok zamjenska radna mjesta zbog odlazaka zaposlenika, odnosno otkaza 
ugovora o radu ne bi trebala biti sporna. Također, na istoj je sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio odluku o raspisivanju 
Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2021./2022. Usvojen je i okvirni kalendar nastave i 
ispitnih rokova za akademsku godinu 2021./2022., kao i Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima 
Sveučilišta u Rijeci. Dalje, dekanica ističe kako je Povjerenstvo za nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
dodijelilo nagradu KOLOS za 2021. godinu prof. dr. sc. Davoru Grandiću u kategoriji nagrade za izuzetna dostignuća u struci 
ovlaštenih inženjera građevinarstva za područje konstrukcija za projekte obnove i rekonstrukcije Gornjeg i Donjeg mosta u 
Ninu, dok prodekan za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić danas prisustvuje u ime uprave Fakulteta, na 
međunarodnoj konferenciji o cestovnoj i tračničkoj infrastrukturi (CETRA) 6th International Conference on Road and Rail 
Infrastructure – CETRA 2020*, koja se održava na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i na kojoj će, na svečanom 
otvaranju konferencije, Građevinskom Fakultetu u Rijeci biti dodijeljeno posebno priznanje za značajan doprinos u promociji i 
podršci koju pruža u proteklih 10 godina. Zaključno, obzirom na odsustvo prodekana za poslovne odnose, dekanica je ukratko 
članovima Vijeća prezentirala njegovo izvješće, te je istaknula kako se Izložba inovacija organizirana u suradnji sa Savezom 
inovatora Primorsko-goranske županije, pokazala kao dobra promocija Građevinskog fakulteta u Rijeci, te je iz Saveza 
inovatora došao prijedlog da se organizira i druga (II.) izložba inovacija. Također, u sklopu izvješća prodekana za poslovne 
odnose,  dekanica napominje kako su isporučeni okviri za plakate koji će biti postavljeni na predviđenim mjestima u zgradi 
Fakulteta, a prije početka korištenja godišnjih odmora, planira se provesti i nabava računalne opreme. 

Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne članove kako je donesena je 

odluka o povratku na hibridni model nastave od 24. Svibnja 2021. godine, što znači da će se predavanja održavati online, dok 

će se vježbe i seminari održavati na Fakultetu. Nastava za studente koji su ponovo upisali predmet je i dalje online, a kolokviji 

se mogu održavati uživo ako su u terminu vježbi, u protivnom i oni se moraju održavati online. Iznimno će se kolokviji u 

zadnjem tjednu semestra, kada nema nastave, kao i ispitni rokovi, održavati uživo. Ujedno, prodekanica napominje kako su 

studenti iskazali negodovanje zbog otkazivanja smještaja, te im je dana uputa da prisustvo na nastavi nije obavezno, no način 

izvršavanja obaveza na nastavi je njihova odgovornost. Stoga, prodekanica poziva nastavnike da ne obavezuju studente na 

dolazak na Fakultet. Dalje, prodekanica navodi kako bi, obzirom na nadolazeće ispitne rokove, htjela naglasiti da se neće 

odobravati dodatni ispitni rokovi u smislu da se studentu odobrava izlazak na ispit 4 puta. Svaki student prema sveučilišnom 

Pravilniku o studiranju i Pravilniku o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci, može svaki 

ispit polagati najviše 3 puta. Studenti će o tome također biti obaviješteni, te se takve molbe neće odobravati. Zaključno, 

prodekanica za nastavu i studente ističe kako je danas poslan poziv za webinar naziva Emocionalno funkcioniranje studenata i 

nastavnika Sveučilišta u Rijeci tijekom pandemije COVID-19, koji će se održati u ponedjeljak 31. svibnja 2021. Godine s 

početkom u 17.00 sati, u organizaciji djelatnika Sveučilišnog savjetovališnog centra, a na kojem će prisutni imati priliku ukratko 

se upoznati s rezultatima istraživanja u kojemu su u različitim fazama trajanja epidemije prikupljeni podaci od studenata i 

nastavnika Sveučilišta u Rijeci. Za webinar nije potrebna prethodna prijava, stoga prodekanica sve poziva da u istom 

sudjeluju. 

 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, na početku svojeg izvješća zahvaljuje 

šefovima katedri na ažuriranju tablice s predmetima koji se nude na engleskom jeziku za Erasmus+ program. Novi popis 

predmeta objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta, te se nudi 20 predmeta preddiplomske razine i 31 predmet diplomske 

razine. Prodekanica posebno zahvaljuje onima koji, iako prema odluci dekanice to nisu obavezni, nude jedan ili čak dva 

predmeta. Dalje, prodekanica navodi da je za zimski semestar prijavljeno je sedam (7) dolaznih studenata, te će nakon što 

ispune svoje LA, obavijestiti nastavnike čije predmete odaberu, a obično to bude do kraja kolovoza. Također, prodekanica 

navodi kako su za odlaznu mobilnost nominirane dvije studentice Građevinskog fakulteta u Rijeci, te obavještava prisutne da 

je 17. svibnja 2021. godine otvoren novi Erasmus+ natječaj za osoblje (prijave do 10. 9. 2021.) i za studente (prijave do 20. 9. 

2021.), o čemu je zaposlenike i studente obavijestila elektroničkim putem. Nadalje, prodekanica napominje kako su studentske 

ankete otvorene od 18. svibnja do 15. srpnja 2021. godine, pa poziva nastavnike da putem stranica predmeta potaknu 

studente na ispunjavanje istih, kao i studente da se odazovu predmetnim anketama. Izlaznost na ankete je važna, kako 

nastavnicima tako i studentima, jer relevantni rezultati utječu na poboljšanje nastavnog procesa i zadovoljstva studenata. 

Nastavno, prodekanica ističe kako su temeljem Odluke dekanice dodijeljene nagrade i priznanja za nastavnu izvrsnost. 

Nagradom u iznosu od 2.000,00 kuna nagrađeni su nastavnici koji su u dva zadnja semestra imali izlaznost studenata na 

ankete veću od 33%, prosječnu ocjenu i ocjene svih čestica upitnika veću ili jednaku od 4,0 te izlaznost veću od 10 studenata. 

Nagrađeni su: doc. dr. sc. Nina Čeh, doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, doc. dr. sc. Josip Rubinić i Maja Radišić, mag. ing. aedif. 
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Priznanja za nastavnu izvrsnost dobilo je, pored naprijed navedenih, još 19 nastavnika i suradnika i to oni koji su navedene 

kriterije zadovoljili u jednom semestru. U nastavku, prodekanica navodi da je studentima upućena obavijest o održavanju 

ljetne škole u organizaciji Građevinskog fakulteta iz Brna koja će se održati od 9. do 17. kolovoza 2021. godine, te ističe da je 

rok za prijavu 1. lipnja 2021. godine. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da je u okviru 

Festivala znanosti otvorena izložba fotografija odabranih u okviru natječaja Znaj! Gradi!, a Povjerenstvo u sastavu Nino 

Krvavica, Ivan Marović i Duje Kalajžić izabralo je i tri pobjedničke fotografije koje su snimili studenti Megi Ahmetović, Damjan 

Jurković i Filip Trinajstić, koji su nagrađeni od Fakulteta darovnom karticom u vrijednosti 500,00 kuna. Izložba fotografija 

postavljena je u hodniku na trećem katu zgrade Fakulteta. 

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava da su, vezano uz UNIRI projekte, stigli privremeni rezultati natječaja za namjensko 
financiranje zajedničke istraživačke infrastrukture i sudjelovanje u znanstvenim kolaboracijama koje promiču međunarodnu 
vidljivost i internacionalizaciju na Sveučilištu u Rijeci kojim se namjenski raspodjeljuje iznos od 200.000,00 kuna. Na predmetni 
Natječaj su pristigle ukupno 23 prijave, a za financiranje je odobrena i prijava doc. dr. sc. Ivana Marovića naziva Međunarodna 
znanstvena kolaboracija DSC4SUM. Dalje, prodekanica navodi da je Fakultet sudjelovao i u prijavi projekta „The Career 
Garden- Building bridges between educational institutions and companies via remote and hybrid interships“, na natječaju 
Erasmus+ KA2 - Cooperation in innovation and exchange of good practices-KA202 - Strategic partnerships in vocational 
education and training. Ujedno, prodekanica napominje kako se Izvješće centra za EU projekte nalazi na novoj web stranici 
Fakulteta, te ističe kako je elektroničkim putem informirala zaposlenike o organiziranim online događanjima, a u zadnjem 
izvješću EU centra zainteresirani mogu pronaći niz poveznica na održana događanja i webinare kojima možda nisu mogli 
prisustvovati U nastavku, prodekanica navodi da je dana 12. svibnja 2021. godine održan  Dan za(o)tvorenih vrata 
Građevinskog fakulteta u Rijeci u sklopu Festivala znanosti na kojem je otvorena izložba fotografija Znaj! Gradi! koja se može 
do daljnjeg pogledati na trećem katu zgrade Fakulteta. Također, održana su dva izvrsna popularno znanstvena predavanja 
kolega Jana Tomeca i Andree Tadić, predstavljeno je šest (6) građevinskih tvrtki  u suradnji s Uredom za karijere Sveučilišnog 
savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci, a održana je i tribina pod nazivom „Kojim putem krenuti?“ namijenjena upoznavanju 
studenata preddiplomskog studija s različitim mogućnostima vezanim uz nastavak obrazovanja. Zaključno, prodekanica za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju zahvaljuje svim organizatorima, suorganizatorima i voditeljima pojedinih 
događanja na uspješno odrađenom poslu, promicanju znanosti, struke i Fakulteta, a posebno zahvaljuje grupi za promociju 
studija koja je ponovno bila vrlo aktivna u ovom događanju i koja aktivno prati objavama sva događanja i uspjehe zaposlenika i 
studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 
Predstavnik studenata Matija Tadić, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje kako je Studentski zbor Građevinskog 
fakulteta u Rijeci započeo nabavu majica s logom Građevinskog fakulteta u Rijeci. Također, napominje da je Studentski zbor 
Građevinskog fakulteta u Rijeci dobio poziv za sudjelovanjem na konferenciji „Gradimo mostove znanja“ koja će se održati u 
Novom Pazaru, Srbija, međutim zbog situacije nastale okolnostima uzrokovanih bolesti COVID-19, studenti nisu u mogućnosti 
odazvati se pozivu. Zaključno, predstavnik studenata ističe kako će Hrvatska komora građevinskih inženjera uskoro održati 
sastanak, pa Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci priprema tim koji će ih tamo predstavljati.  
 

Točka 3. Usvajanje Odluke o drugoj (2) izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2021. godinu na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

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

 
2. Prijedlog II. (drugih) 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 4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice Sašu Čohar Mančić, prof. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Saša Čohar Mančić, prof. se u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje 
humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika. 
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2. Ova odluka primjenjuje se od dana 02. lipnja 2021. godine.  
 

Točka 5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Editu Papa Dukić. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Edite Pape Dukić 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. Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet 

2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet  

3. Prof. dr. sc. Goran Turkalj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički 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 6. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 
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. Vedrana 
Jagodnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, 
znanstvenom polju građevinarstvo. 

 
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 7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika dr. sc. Sare Grbčić Erdelj, na osobni zahtjev. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Sare Grbčić Erdelj u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke 
znanosti, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, član 
2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 
3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, vanjski član 
 

2. Stručno 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 prijedlogu kandidata za izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja 
Tehničke znanosti temeljem Odluke Sveučilišta u Rijeci (zbog razrješenja prethodnog kandidata prof. dr. sc. Gordana 
Jelenića). 



6 

 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se kandidatura prof. dr. sc. Željka Arbanasa 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 9. Usvajanje Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci. 

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 Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

Točka 10. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2020. godini. 

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 Izvješće o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2020. godini na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci.  

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

 

Točka 11. Usvajanje Izvješća po Strategiji razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci 2018.-2022., za 2020. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće po provedbi Strategije razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2018.-2022., za 2020. 

godinu. 

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

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:25 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


