
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/20-01/08 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 14. rujna 2020.  
 
 Na temelju članka 63., stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) ) i 
članka 17. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 18. prosinca 2018., upućujem  
 
 

P O Z I V 
 

za 05. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

koja će se održati u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine u predavaonicama G-003/004 s početkom u 10:00 
sati 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
 

D N E V N I   R E D 
  

1. Usvajanje zapisnika 04. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata. 

 
3. Usvajanje Odluka o izboru: 

 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 
7926 “Separation of parameter influence in engineering modelling and parameter identification”, voditelja 
prof. dr. sc. Ivice Kožara, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje  temeljne tehničke znanosti za rad na projektu “Zaštita cjelovitosti konstrukcija 
u energetici i transportu”, KK.01.1.1.04.0056, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, na određeno puno radno 
vrijeme na rok od tri godine. 

 
c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost br. PZS-2019-02-3081 „ODRŽIVA GRADNJA PLAŽA – GRADNJA NOVIH I 
POVEĆANJE KAPACITETA POSTOJEĆIH PLAŽA (BEACHEX)“, na Katedri za hidrotehniku, na određeno 
puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za 
geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
 
e) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na 
određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

 
4. Odluka o poništenju natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent 

za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena 
grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept 
nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. 
Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri 
godine. 

 



5. Raspis natječaja za izbor: 
 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na 
projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom 
modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“, voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri 
za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 
b) 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. 
 
c) jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 

6. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice izv. prof. dr. sc. Nane Palinić, dipl. ing. 
arh. 
 

7. Usvajanje Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci za: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 
e) Razlikovni program za upis Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva 
 

8. Usvajanje Odluke o Planu vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj 
godini 2020./2021. na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 
 

9. Usvajanje Odluke o povjeravanju nastave nastavnicima fakulteta i vanjskim suradnicima. 
 

10. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Nina Krvavice, na osobni zahtjev. 
 

11. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Josipa Rubinića, na osobni zahtjev. 
 

12. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih radnih obveza za nastavnika izv. prof. dr. sc. Vanju Travaša. 
 

13. Usvajanje Odluke o negativnom polugodišnjem izvješću za studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstvo, Ivana Volfa, mag. ing. aedif. 
 

14. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Razlikovnog programa za upis na Diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstva. 

 
 

 
                              Dekanica: 

 
                  prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 


