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GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/21-01/08 
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06. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 18. lipanj 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. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

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. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
10. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  

11. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

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

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

13. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
14. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

15. doc. dr. sc. Leo Škec  

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

17. doc. dr. sc. Elvis Žic  

18. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

19. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

20. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

21. doc. dr. sc. Nina Čeh  

22. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

23. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

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

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

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

27. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

2. prof. dr. sc. Davor Grandić Opravdano 

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

4. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić Opravdano 

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

6. doc. dr. sc Edita Papa Dukić Opravdano 

7. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

8. doc. dr. sc. Ivan Marović Opravdano 

9. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

10. doc. dr. sc. Igor Ružić Opravdano 
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11. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

12. doc. dr. sc. Iva Mrak Opravdano 

13. doc. dr. sc. Natalija Bede Opravdano 

14. doc. dr. sc. Željko Smolčić Opravdano 

15. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule Opravdano 

16. doc. dr. sc. Teo Mudrić Opravdano 

17. Saša Čohar Mančić, prof Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima- Opravdano 

18. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija- Opravdano 

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

20. Matea Vareško Predstavnica studenata - Opravdano 

21. Ivana Andričević Predstavnica studenata - Opravdano 

22. Luka Srdoč  Predstavnik studenata - Opravdano 

23. Ivan Sindičić Predstavnik studenata - Opravdano 

24. Matija Tadić Predstavnik studenata-- Opravdano 

OSTALI PRISUTNI: Predstavnik studenata - Opravdano 

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. Nastavno, prelazi na čitanje prijedloga Dnevnog reda te predlaže 
prisutnim članovima Vijeća da se isti usvoji. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

1.  Usvajanje zapisnika 05. redovite te 02. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. 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. 

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

 
b) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno 
nepuno radno vrijeme u 50% radnog vremena. 

 
c) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

5.  Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora izv. 
prof. dr. sc. Adriane Bjelanović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

6. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora  dr. sc. 
Sare Grbčić Erdelj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, 
polju temeljne tehničke znanosti. 

7. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika. 

8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Edite Pape Dukić. 

9. Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u 
Rijeci sukladno čl. 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

10 Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2021./22. 

11 Usvajanje Odluke o strategiji razvoja knjižnice Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021. -2023. 

12 Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

13 Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije doktoranda Marina Grbca, mag. ing. 
aedif. 

14 Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku godinu 2021./2022. 

15 Usvajanje Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

16 Usvajanje Odluke o proceduri suradničke procjene Građevinskog fakulteta u Rijeci za Priručnik za kvalitetu 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

17 Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
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Točka 1. Usvajanje zapisnika 05. redovite te 02. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 
Zapisnici s 05. redovite te 02. 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 15. lipnja 2021. godine održana 56. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je usvojena Odluka o modelu izvođenja 
nastave u akademskoj godini 2021./2022. Nastava će se izvoditi u hibridnom obliku, uz mogućnost udjela online nastave: a) 
na obveznim kolegijima u opsegu do 40 % nastavnih sati, b) na izbornim kolegijima u opsegu do 100 % nastavnih sati, pri 
čemu kumulativno na cijelom studijskom programu ukupnost online nastave ne smije prelaziti 40 % nastavnih sati. Dalje, 
dekanica napominje da je na istoj sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio druge (II.) Izmjene Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2021. godinu, a također je potvrđena i 
odluka fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci kojom se prof. dr. sc. Željko Arbanas imenuje za člana Sveučilišnog 
savjeta Sveučilišta u Rijeci iz znanstvenog područja Tehničke znanosti. Ujedno dekanica ističe kako je prof. dr. sc. Alan Šuštić 
imenovan za predsjednika Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Zaključno, dekanica ističe da se u razdoblju od 17. do 19. 
lipnja 2021. godine u Opatiji održavaju 15. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na kojima prisustvuju brojni 
stručnjaci različitih profila iz područja građevinarstva, pa tako i zaposlenici Građevinskog fakulteta u Rijeci, a održana je i 
svečana dodjela KOLOSA - nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva, među kojima je u kategoriji konstrukcije 
predmetna nagrada dodijeljena prof. dr. sc. Davoru Grandiću s Građevinskog fakulteta u Rijeci za projekt obnove i 
rekonstrukcije poplavom oštećenih, Donjeg i Gornjeg mosta u Ninu. 

Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, obavještava prisutne članove da je na 55. sjednici 
Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 18. svibnja 2021. godine, usvojena između ostalih, i Odluka o dodjeli rektorovih nagrada 
za izvrsnost u 2020./2021. akademskoj  godini. Na istoj je sjednici, dodijeljena Rektorova nagrada i studentici Građevinskog 
fakulteta u Rijeci, Petri Černeki, studentici 2. godine Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, na čemu joj prodekanica 
čestita. Dalje, prodekanica navodi da je Senat Sveučilišta u Rijeci, na 56. Sjednici, održanoj 15. lipnja 2021. godine, na 
prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije donio Odluku Senata o usvajanju hibridnog modela izvođenja nastave u 
akademskoj godini 2021./2022. Prema toj odluci će se nastava u sljedećoj akademskoj godini izvoditi u hibridnom obliku uz 
mogućnost udjela online nastave na obveznim kolegijima u obimu do 40% nastavnih sati, a na izbornim kolegijima do 100% 
nastavnih sati. Pri tome kumulativno na cijelom studijskom programu obim online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40% 
nastavnih sati. Isti sadržaj ove odluke je bio donesen i prošle godine od strane Sveučilišta, samo u formi preporuka. To b i 
značilo da udio online nastave može biti i manji od navedenih ograničenja, a ograničenje od 40% stoji iz razloga što svaki veći 
udio online izvođenja nastave zahtjeva akreditaciju online studija. Kvantificiranje online i onsite oblika izvođenja nastave se 
specificira u izvedbenim nastavnim planovima za svaki kolegij i sumarno za cijeli studijski program. Ovaj nas posao čeka na 
jesen ove godine do kada će se pripremiti smjernice i prijedlozi na koji način bi se postigao ovaj omjer, što će uključivati i 
suradnju nastavnika, u smislu definiranja omjera online i onsite nastave na svojim kolegijima, te eventualnu korekciju, radi 
postizanja sumarnog omjera na cijelom studijskom programu. Potrebna je suradnja svih te spremnost na kompromise za 
postizanje zajedničkog sumarnog udjela. Izvođenje hibridnog modela nastave sustavno će se pratiti kroz različita sveučilišna 
tijela, a prodekanica vjeruje da ukoliko se epidemiološka situacija značajno poboljša, da će se udio online nastavnih sati 
reducirati, težit će prema nuli, odnosno prema klasičnom modelu nastave, no još uvijek je neizvjesno da će u skorije vrijeme 
biti reducirano na 0%. Stoga, prodekanica ističe, kako navedena odluka o hibridnom modelu izvođenja nastave ne treba 
zabrinjavati ukoliko situacija bude takva da se možemo vratiti klasičnom modelu, slijedom čega će Sveučilište sigurno donijeti 
neke nove preporuke. U nastavku, prodekanica napominje kako je, prošli mjesec Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 
organizirao prijave za cijepljenje studenata, te je objavio poziv i proceduru. Prodekanica ističe da su studenti Građevinskog 
fakulteta u Rijeci pozvani na cijepljenje, te su o tome nastavno obaviješteni elektroničkim putem i putem web stranice 
Fakulteta o samom postupku prijave. Dalje, prodekanica navodi kako je Centru za potpore ISVU sustava, Sektoru za podršku 
korisnicima, poslana zamolbu za prilagodbom Nastavničkog portala u dijelu koji se tiče postavljanja zabrane prijave ispita 
studentima. Zatražena je mogućnost definiranja zabrane istovremeno većem broju studenata, te prikaz popisa svih studenata 
na jednoj stranici. Naime, zbog nepraktičnosti sučelja, događaju se greške kod definiranja zabrana, a odlučeno je da nema 
naknadne prijave i odjave ispita, stoga bi ova izmjena olakšala osiguravanje urednih prijava i odjava ispita. Ujedno, napominje 
kako je dana 16. lipnja 2021. godine održana online konferencija MoodleMoot Hrvatska 2021., na kojoj je prisustvovala 
nekolicina nastavnika Fakulteta. Prodekanica napominje kako je bilo vrlo zanimljivo i korisno, ne samo iz aspekta primjene 
tehnologije u nastavi već i iz pedagoškog aspekta. Nastavno, prodekanica ističe kako će se u drugoj polovini mjeseca lipnja 
održati svečanu promociju i dodjela diploma studentima tri generacije: 2018./2019, 2019./2020. i 2020./2021. Promocija će se 
održati na Fakultetu u 6 grupa studenata raspoređenih u dva dana, uz pridržavanje epidemioloških mjera, nošenje maski i bez 
pratnje, svečanih toga i domjenka. Umjesto toga, studentima će biti uručeni prigodni pokloni s logom Građevinskog fakulteta u 
Rijeci. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente ističe kako je na sjednici sveučilišnog Centra za studije odlučeno da će se 
na razini Sveučilišta kupiti licence za alat InstaText prema popisu koji je prikupljan prije nekoliko mjeseci. Licence će kao i do 
sada biti na ime osoba koje su prijavile interes za korištenje. Naime, dvojilo se oko Instatexta zbog visoke cijene licenci i 
nepostojanja prijenosnih licenci. Za sljedeću godinu dolazi u obzir jedan relativno novi alat koji ima dodatne mogućnosti, a to je 
Trinka za čiju je prezentaciju prodekanica poslala poziv. Plan je pratiti razvoj Trinke, ponuditi zaposlenim da istu isprobaju, te 
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sljedeće godine ponovno razmotriti tu mogućnost, jer su dosta fleksibilni s licenciranjem, ima veći spektar specifičnih 
mogućnosti i razvijan je isključivo za akademsku zajednicu. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, u sklopu svojeg izvješća ukratko ističe da je 

sudjelovala na 3rd Erasmus+ International Staff Week koji je u tjednu 24. do 28. svibnja 2021. godine organiziralo Sveučilište 

u Pireju, Grčka, a kojom prilikom je predstavila sudionicima Građevinski fakultet u Rijeci. Dalje, prodekanica napominje kako 

su studentske ankete otvorene do 15. srpnja 2021. godine, te poziva studente da se odazovu istima, jer se po anketama i 

komentarima može postupati ako je izlaznost veća od 33%. Ujedno, prodekanica ističe kako je nastavnicima poslana tablica 

za samovrednovanje e-kolegija koja se ispunjava na dobrovoljnoj bazi zaključno s danom 28. lipnjem 2021. godine, a 

naglašava kako je u najavi da će takvo samovrednovanje biti obavezno od sljedeće akademske godine. Zaključno, 

prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da je dana 9. lipnja 2021. godine održano online predstavljanje smjerova 

na kojem je, uz predstavnike Katedri, sudjelovalo i dvadesetak studenata. Predstavljeni su smjerovi Geotehnika, Hidrotehnika, 

Konstrukcije i Urbano inženjerstvo kao i cjeloživotni program Razlikovna godina te sistem upisa na diplomski sveučilišni studij 

polaganjem razlikovnih predmeta. Ove prezentacije će biti objavljene na mrežnoj stranici Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević , na 
početku svojeg izvješća izvještava da je, vezano za UNIRI PLUS projekte evaluacija pri samom kraju. Za ZIP UNIRI projekte, 
poziv od strane Građevinskog fakulteta u Rijeci planiran je slijedeće godine, dok ove godine i dalje traje financiranje iz poziva 
2020. godine. Ujedno, prodekanica čestita izv. prof. dr. sc. Draganu Ribariću, doc. dr. sc. Teu Mudriću i doc. dr. sc. Vedranu 
Jagodniku na odobrenom financiranju za tri doktoranda kroz projekt Hrvatske zaklade za znanost - Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača. Nastavno, prodekanica napominje da su otvoreni natječaji za bilateralne projekte Ministarstva znanosti i 
obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s Njemačkom i Austrijom. Rok za prijave na oba natječaja je 30. lipanj 2021. 
godine. Dalje, prodekanica ističe kako se Izvješće centra za EU projekte nalazi na novoj web stranici Fakulteta, te ujedno 
ističe da su djelatnici elektroničkim putem dobili aktualne informacije o svim MSCA natječajima i mogućnostima mobilnosti 
preko ERASMUS-a i CEEPUSA, pa podsjeća prisutne da sve pogledaju kada stignu. Ujedno, prodekanica napominje kako je 
prezentirala doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci na Begin Eurasia online edu fair održanoj 25. svibnja 2021. godine 
uz prisustvo gotovo 1360 sudionika i oko 900 slušatelja na Zoom prezentacijama. Dalje, prodekanica ističe kako je od strane 
SAFU-a prihvaćeno zadnje izvješće u razdoblju praćenja projekta RISK te zahvaljuje svima koji su sudjelovali u provođenju 
projekta. U nastavku, u sklopu svojeg izvješća, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izvještava 
prisutne članove Vijeća o dobitnicima nagrada za znanstvenu izvrsnost: Prof. dr. sc. Željko Arbanas – za najveći ukupan broj 
radova objavljenih u Scopusu, Doc. dr. sc. Nino Krvavica – za najveći ukupan broj radova A kategorije koji su objavljeni u 
časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor, Doc. dr. sc.  
Anamarija Perušić Pribanić – za objavljenu znanstvenu knjigu, Dr. sc. Denis Ambruš – za objavljenu znanstvenu knjigu, Prof. 
dr. sc. Gordan Jelenić – za ukupan broj znanstvenoistraživačkih projekata kojima je znanstvenik voditelj (nacionalni i 
međunarodni kompetitivni projekti), Prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću - voditelju znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim 
naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci, Dr. sc. Petra Jagodnik– najproduktivniji znanstvenik u nastavnom 
zvanju, Prof. dr. sc. Boris Podobnik – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju te Dr. sc. Josip Peranić – za rad 
objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti prema indeksiranosti u WoSCC bazi. Zaključno, 
prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju čestita svim dobitnicima nagrada na njihovom uspjehu. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, na početku svojeg izvješća ukratko izvještava prisutne 
članove o dodijeljenim nagradama za transfer znanja sukladno utvrđenim kriterijima Građevinskog fakulteta u Rijeci za 
nagrađivanje za transfer znanja. Prvi kriterij je najveći ukupno (kumulativno) naplaćeni iznos transfera znanja po izvršitelju u 
2020. godini, za koji je nagrađen doc. dr. sc. Josip Rubinić (ostvareni iznos od ukupno 362.450,00 kuna), dok je drugi kriterij 
najveći naplaćeni iznos za pojedini transfer znanja u 2020. godini, za koji je nagrađena prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 
(ostvareni iznos od ukupno 205.627,00 kuna). Zaključno, prodekan navodi kako je u razdoblju od 14. do 16. lipnja 2021. 
godine održana druga faza studentskog natjecanja „Allplan Student Competition“, te nakon prve faze natjecanja (online 
kvalifikacijski test) u kojoj je sudjelovalo devet studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci, u drugoj fazi sudjeluje šestoro 
studenata Fakulteta koji su podijeljeni u timove od troje članova. Tako tim JUŽINA čine studentice Martina Višnjić, Melisa 
Čaušević i Ana Malešević, dok tim AMA Consulting čine studenti Matea Vareško, Anamarija Lorencin te Alen Šimić. Navedeni 
timovi kroz dva dana izrađuju BIM projekt u programu Allplan, a bolji tim putuje u Beograd na veliko regionalno natjecanje 
(treća faza) koje će održati u razdoblju od 15. do 17. srpnja 2021. godine. 
 

Točka 3. 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 
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1. Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif., 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 4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Zavodu za 
računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
b) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno nepuno radno vrijeme 
u 50% radnog vremena. 

 
c) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

a) Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

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 tehnička mehanika, 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. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, vanjski član 

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

b) Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na 
neodređeno nepuno radno vrijeme u 50% radnog vremena. 

  
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 
   1. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, članica 
   2. Doc. dr. sc. Iva Mrak, članica 
   3. Prof. dr. sc. Katja Marasović, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, vanjska članica 

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

c) Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa. 

  
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
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1.  Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, članica 
2.  Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, članica 
3.  Prof. dr. sc. Damir Medak, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, vanjski član 

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

Točka 5. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora izv. 
prof. dr. sc. Adriane Bjelanović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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 izv. prof. dr. sc. Adriane 
Bjelanović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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 6. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora  dr. 
sc. Sare Grbčić Erdelj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
temeljne tehničke znanosti. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Sare Grbčić Erdelj u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju 
temeljne tehničke znanosti. 

 
2. Mišljenje i prijedlog o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje iz točke 1. Ove odluke dostavlja se na 

odlučivanje Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti-polja arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

Točka 7. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na 
Katedri za geotehniku. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Edite Pape Dukić. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić  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 
Katedri za tehničku mehaniku. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana 11. srpnja 2021. godine. 

Točka 9. Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u 
Rijeci sukladno čl. 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
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Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
O D L U K A 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci za mandatno razdoblje od 01. listopada 2021. 

godine do 30. rujna 2024. godine izabire se kao predstavnik Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
2. Ova odluka dostavlja se rektorici Sveučilišta u Rijeci putem Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora 

članova Senata. 
 

Točka 10. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2021./22. 

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 prijedlog teksta natječaja za upis u prvu (1.) godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
u akademskoj godini 2021./2022. 

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

 

Točka 11. Usvajanje Odluke o strategiji razvoja knjižnice Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021. -2023. 

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

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Strategija razvoja knjižnice Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021. - 2023.  
 

2. Strategija razvoja knjižnice iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 12. Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost 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. Imenuje se Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Građevinskog fakulteta u Rijeci, kako slijedi: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, prodekanica, po funkciji 

2. Filip Horvat, mag. informatol., voditelj knjižnice, po funkciji 

3. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić 

4. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš 

5. Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

6. Doc. dr. sc. Ivan Marović 

7. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša 

8. Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić 

9. Doc. dr. sc. Iva Mrak 

2. Ova Odluka se primjenjuje od dana donošenja. 

Točka 13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije doktoranda Marina Grbca, mag. 
ing. aedif. 
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Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 

 
1.Utvrđuje se da Marin Grbac, mag. ing. aedif., student Sveučilišnog poslijediplomskog studija Građevinarstvo na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za obranu teme doktorskog rada pod naslovom: „Tročvorni 
konačni elementi ljuski temeljeni na kubnoj vezanoj interpolaciji i metodi usvojenih deformacija te njihova primjena na uslojene 
konstrukcije – Three-Node Shell Finite Elements Based on the Cubic Linked Interpolation  and the Assumed Strain Method 
and Their Implementation on Layered Structures“. 

 
2. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme disertacije Marina Grbca, mag. ing. aedif., u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, predsjednik  
2. Doc. dr. sc. Leo Škec, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, član 
3. Prof. dr. sc. Boštjan Brank, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo   in geodezijo, vanjski član 
 

3. Obrani pored članova Povjerenstva, prisustvuju mentor izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić te izv. prof. dr. sc. Sanja   Dugonjić 
Jovančević, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju. 
 

Točka 14. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku godinu 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 Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika za akademsku godinu 2021./2022. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci 

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

 

Točka 15. Usvajanje Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

Točka 16. Usvajanje Odluke o proceduri suradničke procjene Građevinskog fakulteta u Rijeci za Priručnik za kvalitetu 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Procedura suradničke procjene Građevinskog fakulteta u Rijeci za Priručnik za kvalitetu Građevinskog 
fakulteta u Rijeci.  

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

 

Točka 17. Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Pravilnik o  načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti 
Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

 
2. Pravilnik iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:30 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


