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1. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

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

 

5. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

6. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

7. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  
8. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

9. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić 

Dekanica 

10. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić Prodekanica za nastavu i studente 

11. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
12. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  

13. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
15. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 

Jovančević 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

16. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

17. doc. dr. sc. Leo Škec  

18. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

19. doc. dr. sc. Iva Mrak  

20. doc. dr. sc. Igor Ružić  

21. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

22. doc. dr. sc. Elvis Žic  
23. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

24. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

25. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

26. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

27. doc. dr. sc. Nina Čeh  

28. doc. dr. sc. Teo Mudrić  

29. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

30. dr. sc. Petra Jagodnik Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-zamjenica 

31. Jana Puž, mag. ing. arh. Predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima-zamjenica 
32. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

33. Sara Pajalić, mag. ing. aedif Predstavnica studenata poslijedipl. studija 

34. Matea Vareško Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  
2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
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4. prof. dr. sc. Željko Arbanas Opravdano 

5. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

6. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

7. doc. dr. sc. Ivan Marović  Opravdano 

8. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

9. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 
10. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

11. doc. dr. sc. Natalija Bede Opravdano 

12. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

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

14. Ana Mužić Predstavnica studenata 

15. Sandra Štajdohar Predstavnica studenata 

16. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

17. Gabrijela Jaki Predstavnica studenata 
OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur. Tajnica 
2. 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 predloženog Dnevnog red te predlaže da se 
s istog ukloni točka 23. iz prijedloga Dnevnog reda naziva “Potvrda izbora predstavnika studenata i njihovih zamjenika u 
Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci“, iz razloga što još nisu ostvarene potrebne pretpostavke za meritorno 
donošenje odluke o ovoj točki. Dosadašnja točka 24. postaje točka 23., a točka 25. postaje točka 24. Nakon što je isti pročitala 
i obrazložila, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (early-stage 
researcher) za rad na projektu Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial 
Applications – THREAD,  voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića za razdoblje od 36 mjeseci. 

4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na 
Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive 
konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

5.  Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2019./2020. 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 

6. Plan vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2019./2020. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci – izmjene i dopune. 

7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorskog rada studenta Antona Bogdanića, mag. ing. aedif. 

8. Imenovanje komentora Daliboru Udoviču, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija sveučilišnog 
studija Građevinarstvo. 

9. Imenovanje komentora Ivanu Hlači, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

10 Odluka o negativnom četveromjesečnom izvješću i formiranju tročlane radne grupe za praćenje rada s ciljem 
izrade plana rada za sljedeća četiri mjeseca, za doktorsku studenticu Anni Milling, mag. ing. aedif. 

11 Odluka o dopuni  Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo. 

12 Usvajanje Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 
13 Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2019. godini. 
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14 Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2020. godinu. 

15 Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2019. godini. 

16 Usvajanje financijskog izvješća za GF RI za 2019. godinu 

17 Usvajanje Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 2020.). 

18 Usvajanje Akcijskog plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2020. godinu. 

19 Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika Marka Frankovića, dipl. ing. arh. 

20 Imenovanje člana u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
21 Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 

22 Potvrda izbora predstavnika zaposlenika i njegova zamjenika u Fakultetsko vijeće GF RI. 

23 Imenovanja predstojnika zavoda: 
a)Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete 
b)Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu 
c)Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku 

24 Imenovanja šefova katedri: 
a)Katedre za hidrotehniku 
b)Katedre za geotehniku 
c)Katedre za matematiku 
d)Katedre za nosive konstrukcije 
e)Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja 

  
  

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 01. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
 
Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić na početku svojeg izvješća ukratko obavještava prisutne članove Vijeća da 
je na 37. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 21. siječnja 2020. godine, na osobni zahtjev, dužnosti prorektorice za 
studije i studente Sveučilišta u Rijeci razriješena prof. dr. sc. Sanja Barić koja će odlukom rektorice biti imenovana 
pomoćnicom za studijske programe i institucijske politike Sveučilišta. Nadalje, Odlukom Senata osnovan je Centar za umjetnu 
inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci. Osnivanje Centra za 
umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost od iznimne je važnosti za Sveučilište u Rijeci, ali i puno šire. U nastavku, 
dekanica navodi kako se, u sklopu svojeg izvješća, rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
osvrnula na sastanak članica Europskog sveučilišta YUFE održanog u Maastrichtu u razdoblju od 13.  do 15. siječnja 
2020. godine te je najavila sljedeći sastanak u  Rijeci u razdoblju od 9. do11. ožujka 2020. godine. Ujedno, rektorica je 
prezentirala analizu i zaključke Rektorskog zbora vezanu uz dosadašnju praksu projekata Hrvatske zaklade za znanost, kao i 
problematiku vezanu uz rezultate državne mature. Nadalje, dekanica izvještava prisutne članove, kako je na istoj sjednici, 
prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić u sklopu svojeg izvješća prezentirao provedbu aktivnosti o 
programima institucijskog financiranja znanosti, a osobito aktivnosti vezanih uz UNIRI projekte, Stimulativne potpore te 
Financiranje časopisa. Također, prorektor je izvijestio kako je u izradi i novi Pravilnik Sveučilišta o doktorskom studiju. 
Nastavno, na istoj je sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka 
Maćešić izvijestila je o prikupljanju podataka za Izvješće o provedbi Strategije u 2019. godini te Godišnja izvješća u 2020. 
godini. Zaključno, dekanica navodi kako je Rotary klub Rijeka Novi val podnio zamolbu za korištenjem prostorija Sveučilišta u 
razdoblju od veljače do lipnja 2020. godine, sve s ciljem provođenja inicijative, odnosno aktivnosti sa svrhom podizanja svijesti 
o potrebi promjene odnosa prema okolišu, osobito morskom, te zbrinjavanju plastike i mikro plastike uz promociju primjene 
najnovijih metoda. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća informira članove 
Fakultetskog vijeća kako je korigiran raspored sati za ljetni semestar. Nadalje, obavještava prisutne članove da će se svečana 
promocija i podjela diploma diplomantima Građevinskog fakulteta održati dana 13. ožujka 2020. godine. U nastavku 
prodekanica poziva nastavnike koji planiraju održavati demonstrature da dostave zamolbe prije početka semestra, te ujedno 
podsjeća da još ima nastavnika koji nisu predali Izvješća o održanoj nastavi za zimski semestar. Dalje, prodekanica navodi da 
će Povjerenstvo za završne i diplomske radove sutra održati treći sastanak, te očekuje da će nakon toga imati liste dodijeljenih 
mentora. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente izvještava kako je održana 19. sjednica Stručnog vijeća Centra za 
studije, te ukratko navodi točke sa predmetne sjednice koje treba izdvojiti. Tako je predstavljen nacrt Pravilnika o priznavanju i 
vrednovanju prethodnog učenja, a riječ je o prijedlogu Pravilniku koji je izrađen još prije desetak godina. Ujedno, formirana je i 
radna skupina koja bi trebala pripremiti konačni prijedlog Pravilnika. Također, na istoj su sjednici usvojeni prijedlozi Odluka o 
broju mjesta za upis u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija, a usvojen je i je prijedlog Odluke o troškovima 
razrednog postupka za kandidate starije od 24 godine (u visini od 250,00 kn) te troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti za upis u sljedeću akademsku godinu. 
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Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava da je u sklopu Eramus+ 
programa od 03. veljače do 03. travnja 2020. godine otvoren Natječaj za stručnu praksu za studente. Natječaji za studijski 
boravak studenata i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja bit će objavljeni 02. ožujka 2020. godine. Ujedno, prodekanica 
izvještava kako su nastavnici, prof. dr. sc. Gordan Jelenić, doc. dr. sc. Nina Čeh i doc. dr. sc. Leo Škec boravili pet dana 
tijekom mjeseca veljače na Università degli Studi di Enna Kore gdje je svatko od njih održao 4 sata predavanja za studente. 
Također, prodekanica napominje da je Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta organizirao info-štand na Fakultetu vezan 
uz Erasmus mobilnosti, a u sklopu Eramus+ programa potpisan je i ugovor o Erasmus suradnji s politehničkim institutom 
Viseu iz Portugala. Dalje, prodekanica navodi da je glede evaluacije studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija, 
Radna grupa za evaluaciju studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija izvijestila šefove katedri i dekanicu o 
zaključcima evaluacije. U nastavku, prodekanica navodi kako je održana Radionica o priznavanju prethodnog učenja. 
Radionicu je organiziralo Sveučilište u Rijeci, a na istoj su sudjelovali doc. dr. sc. Teo Mudrić, doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, 
Nilda Zelenika i Snježana Čop. Također, u sklopu ciklusa radionica „Karijeriranje“ u organizaciji AZVO-a održana je i radionica 
„Milenijski studenti“ na kojoj su sudjelovale doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević i doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić. Nastavno, 
prodekanica izvještava o mjerama po anketama završenih studenata i zaposlenika Fakulteta. Po provedenim anketama 
zadovoljstva završenih studenata i zadovoljstva nastavnog i nenastavnog osoblja  Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje 
kvalitete proveo je analize koje su usvojene na 10. sjednici Fakultetskog vijeća u studenom 2019. godine. Na osnovi analiza 
Odbor je donio Mjere za povećanje zadovoljstva završenih studenata kako slijedi: Kontinuirano provoditi edukaciju studenata i 
nastavnika o etičnom ponašanju i stegovnoj odgovornosti kroz dostavljanje postojećih dokumenata elektronskom poštom, 
provedbu radionica sa studentima te organizaciju fokus grupa s nastavnicima; U ljetnom semestru uvesti tjedan za samostalni 
rad koji će se definirati svake godine kroz kalendar nastave; Provesti izmjene studijskog programa Preddiplomskog 
sveučilišnog studija; Za studente organizirati tematske aktivnosti vezane uz građevinarstvo izvan studijskog programa (Radna 
grupa za promociju studija); Poticati nastavnike da kroz izvedbeni plan razmotre mogućnost uvođenja terenske nastave ili 
laboratorijske nastave; U okviru pripremnog tečaja za brucoše organizirati predavanje nastavnika o njihovom stručnom radu. 
Nadalje, na sastanku zaposlenika stručnih službe održanom u veljači ove godine, predložene su upravi sljedeće Mjere za 
povećanje zadovoljstva nenastavnog osoblja koje je uprava prihvatila: Održavati sastanke voditelja stručnih službi s tajnikom 
Fakulteta dvaput mjesečno (osigurati pravovremen protok informacija, proći kroz poslove, definirati rokove, dogovoriti način 
međusobne suradnje prilikom rješavanja poslova koji se preklapaju u više službi); Održavati sastanke svih zaposlenika 
stručnih službi jedanput mjesečno (ukazati na dobru praksu ili probleme koji su se javili u radu odnosno detektirati nedostatke i 
riješiti ih na odgovarajući način). Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da su na sastanku 
dekanskog kolegija održanom u veljači ove godine donesene su Mjere za povećanje zadovoljstva nastavnog osoblja kako 
slijedi: Uspostaviti proceduru dodjele i uvesti nagrade za znanstvenu i nastavnu izvrsnost; Povećati iznose za sufinanciranje 
troškova znanstveno – istraživačkog usavršavanja; U svrhu smanjenja administrativnog opterećenja izraditi baze podataka iz 
kojih će se dobivati podaci o kojima se do sada tražilo opetovano očitovanje nastavnika; Uspostaviti proceduru informiranja 
zaposlenika po katedrama. 
 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, doc dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća ukratko izvještava kako je Građevinski fakultet u Rijeci suradnik na projektu Hrvatske zaklade za 
znanost „Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“, koji vodi Građevinski i arhitektonski 
fakultet u Osijeku, na kojem su suradnici doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. te Marijana Cuculić v.  
pred. Nadalje, prodekanica napominje da je dobiven hrvatsko-slovenski bilateralni projekt naziva: Razvoj konačnog elementa 
za ljuske na konceptu vezane interpolacije i njegova primjena na uslojene strukture, voditelja Dragana Ribarića, 2020-2021. 
Također, napominje kako su voditelji HRZZ projekata izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, prof. dr. sc. Ivica Kožar, prof. dr. sc . 
Arbanas i prof. dr. sc. Gordan Jelenić dobili Stimulativne UNIRI potpore. U nastavku prodekanica napominje kako je rok za 
prijave na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, i „Istraživački projekti“, Hrvatske zaklade za znanost produžen do 3. 
ožujka 2020. godine (13:00 CET) i ujedno podsjeća na otvoren natječaj za namjensko institucijsko financiranje 
internacionalizacije znanosti i umjetnosti kroz projekte dolazne mobilnosti istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. 
Poziv je kontinuirano otvoren do 30. travnja 2020. godine i bilo bi dobro da se namijenjena sredstva iskoriste. Prijava je 
jednostavna, a znanstvenik na našoj instituciji ne mora boraviti u komadu, već može i kumulativno s prekidima tri mjeseca. 
Dalje, prodekanica navodi da je poslan je poziv na besplatnu radionicu Sveučilišne knjižnice Alati za istraživače, te poziv na 
MSCA radionicu za mlade istraživače: H2020 Marie Skłodowska-Curie actions workshop for young researchers in cultural 
heritage, koja će se održati kao pre-conference event u sklopu HERItage konferencije dana 11. ožujka 2020. godine u Opatiji, 
a na kojoj će jedan od predavača biti doc. dr. sc. Leo Škec. Sve informacije i poveznice za prijavu nalaze se na web stranici 
Fakulteta pod rubrikom istraživački rad i međunarodna suradnja. Nastavno, prodekanica izvještava prisutne kako će tijekom 
ožujka ove godine biti najavljeno izvještavanje za UNIRI projekte, a potrebno je dati narativni izvještaj i privremeno financijsko 
izvješće u kojem će se moći navesti rezervirana sredstva. Kada se zatvori izvještavanje otvorit će se mogućnost promjene 
članova tima. Dobivenim sredstvima se može kupiti nužna informatička oprema za provedbu projekta uz uobičajeno 
objašnjenje. Lista rezultata će biti objavljena tijekom rujna 2020. godine, a prije nove isplate morat će se podnijeti konačno 
financijsko izvješće. Također, prodekanica napominje kako će do kraja akademske godine biti razrađen način financiranja 
poslijedoktoranada, a organizirat će se i sastanak oko razrade prijedloga načina i uvjeta za isto. Dalje, prodekanica napominje 
da, vezano uz Brexit, promjene sudjelovanja Ujedinjenog Kraljevstva u EU projektima nastupaju od 2021. godine, a do tada 
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sve ostaje isto. Nastavno, prodekanica napominje kako je na Fakultetu održana promocija Zbornika radova, Knjige XXII, a 
održan je i sastanak sa sastavnicama koje se žele uključiti u prijavu MSCA Cofound projekta. U tom pogledu, potrebno je do 
kraja mjeseca veljače dostaviti: podatke o doktorskim studijima, podatke o potencijalnim mentorima (područja ekspertiza, 
životopise na engleskom), informacije o potencijalnim vanjskim institucijama i poduzećima na kojima bi doktorandi mogli 
odraditi dio istraživanja. Ujedno, prodekanica moli potencijalne mentore da razmisle o uključivanju, posebice ukoliko vide 
moguću poveznicu svog rada, postojećeg istraživačkog projekta i gospodarskog subjekta kojem bi to bilo u interesu, te 
najavljuje da će se na tu temu organizirati i sastanak. Dalje, prodekanica navodi kako je Građevinski fakultet te laboratorije u 
sklopu Fakulteta, dana 11. veljače 2020. godine posjetio prof. Matthew Schwarzkopf, University of Primorska, Andrej Marušič 
Institute, Kopar, koji je tom prilikom održao predavanje te se ujedno razgovaralo s određenim nastavnicima o mogućoj 
suradnji. Zaključno, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju izvještava da je profesor emeritus 
Ivan Vrkljan (uz Antuna Szavits-Nossana) koautor monografije „ERVIN NONVEILLER učitelj i inženjer“, koja će biti 
promovirana dana 26. veljače 2020. godine, na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a poziv je objavljen na web stranici 
fakulteta. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tijeku radova na rashladnom 
sustavu u zgradi Fakulteta, te navodi kako je uređaj montiran i spajaju se instalacije. Dalje, prodekan navodi kako će se u 
razdoblju od 25. do 27. veljače 2020. godine u kabinetu G-111 Građevinskog fakulteta u Rijeci održati BIM radionica za 
studente. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje kako je voditelj Centra za tehničke poslove Sveučilišta prestao 
s radom na Sveučilištu, pa eventualne tehničke poteškoće i kvarove, zaposlenici Fakulteta mogu prijaviti prodekanu, dok se ne 
izabere novi voditelj Centra za tehničke poslove. 
 
Predstavnica studenata Matea Vareško, ukratko izvještava prisutne o tome da su u tijeku prijave projekata po raspisanom 
Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2020. godini, te se napominje da je 
Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci prijavio tri projekta za koje se nada da će nakon evaluacije biti uspješno 
realizirani. 
 

Točka 3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (early-stage 
researcher) za rad na projektu Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial 
Applications – THREAD,  voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića za razdoblje od 36 mjeseci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

 O D L U K A 
 

1. Jan Tomec, univ. mag. ing. stroj., izabire se za istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (early-stage 

researcher) za rad na projektu „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structurse for Industrial 

Applications-THREAD“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, za razdoblje od 36 mjeseci. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 

 
Točka 4. Raspis natječaja za izbor: 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri 
za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 
 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive 
konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

a) Nakon obrazloženja te 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 
redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena 
grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 

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

1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 
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2. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

3. Prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

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

b) Nakon obrazloženja te 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 
redoviti profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive 
konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

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

 
1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 

2. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 

3. Prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član. 

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

Točka 5. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2019./2020. 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 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za predmete koji se izvode u akademskoj godini 
2019./2020. za: 

 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, 
c) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo. 
 

2. Izvedbeni planovi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke.  
 

Točka 6. Plan vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2019./2020. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci – izmjene i dopune. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana vanjske suradnje na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Građevinarstvo, 
Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i 
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta u Rijeci, u akademskoj 
godini 2019./2020. 
 

2. Izmjene i dopune Plana iz točke 1. čini sastavni dio ove odluke. 
 

Točka 7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorskog rada studenta Antona Bogdanića, mag. ing. 
aedif. 



7 

 

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 Anton Bogdanić, student Sveučilišnog poslijediplomskog studija Građevinarstvo na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za obranu teme doktorskog rada pod naslovom: 
„Sidreni kanali u spregnutim betonskim pločama: eksperimentalno i numeričko istraživanje-Anchor channels in 
composite concrete slabs: experimental and numerical investigation“ 

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

 
1. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, predsjednik, 

2. Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, članica 

3. Prof. dr. sc. Goran Turkalj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, vanjski 

član 

3. Obrani pored članova Povjerenstva, prisustvuju mentor prof. dr. sc. Joško Ožbolt te doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 
Jovančević, prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.     

 

Točka 8. Imenovanje komentora Daliboru Udoviču, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija sveučilišnog 
studija Građevinarstvo. 

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

O D L U K A 
 
Daliboru Udoviču, mag. ing. aedif., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, za komentora na predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Željko Arbanas. 

 
Točka 9. Imenovanje komentora Ivanu Hlači, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

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

O D L U K A 
 
Ivanu Hlači, mag. ing. aedif., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci, 
za komentora na predmetnom studiju imenuje se doc. dr. sc. Leo Škec. 
 

Točka 10. Odluka o negativnom četveromjesečnom izvješću i formiranju tročlane radne grupe za praćenje rada s 
ciljem izrade plana rada za sljedeća četiri mjeseca, za doktorsku studenticu Anni Milling, mag. ing. aedif. 
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 negativno četveromjesečno izvješće o radu studentice Poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo, Anni Milling, mag. ing. geol. 
 
2. Nalaže se prodekanici za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju da zajedno sa studentovim mentorom 

i savjetnikom oformi tročlanu radnu grupu za praćenje rada s ciljem izrade plana rada za sljedeća četiri mjeseca i da 
u toku tog razdoblja prati provođenje toga plana putem redovitih mjesečnih sastanaka radne grupe sa studentom.  
 

3. Imenuje se tročlana radna grupa za praćenje rada studentice iz točke 1. ove Odluke s ciljem izrade plana rada za 
sljedeća četiri mjeseca i praćenje provođenja toga plana putem redovitih mjesečnih sastanaka radne grupe sa 
studenticom, u sljedećem sastavu: 
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- doc. dr. sc. Vedran Jagodnik 
- doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević 
- prof. dr. sc. Željko Arbanas  

 
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 11. Odluka o dopuni  Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo. 

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

ODLUKA O DOPUNI  PRAVILNIKA 
O POSLIJEDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU  GRAĐEVINARSTVO 

                             
 

Članak 1. 
  
Članak 44. stavak. 1. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo (KLASA: 003-05/18-01/02, 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-1 od 13. lipnja 2018.), dopunjuje se te sada glasi: 
 
„Sastavni dio ovog Pravilnika čine:  
 

1. Prilog A – prijavni obrazac (PDS-1) 
2. Prilog B – životopisni obrazac (PDS-2) 
3. Prilog C – obrazac za preporuku (PDS-3) 
4. Prilog D – odabir kandidata 
5. Prilog E – semestralni izvještaj o napredovanju (PDS-4) 
6. Prilog F -  izjava o prihvaćanja mentorstva (PDS-5) 
7. Prilog G – anketa pri završetku studija (PDS-6).“ 

 

Točka 12. Usvajanje Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 

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 Akcijski plan za unapređenje kvalitete Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

Točka 13. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2019. godini. 

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 Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 

2019. godinu. 

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

 

Točka 14. Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2020. godinu. 

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 Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2020. 

godinu. 
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2. Plan iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 15. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2019. godini. 

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

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu. 

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

 

Točka 16. Usvajanje financijskog izvješća za GF RI za 2019. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

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

 

Točka 17. Usvajanje Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 2020.). 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se  Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. godinu po provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-

2020. 

2. Izvješće o provedbi Akcijskog plana iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 18. Usvajanje Akcijskog plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2020. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Akcijski plan o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2020. godinu. 

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

Točka 19. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika Marka Frankovića, dipl. ing. arh. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Marko Franković, dipl. ing. arh. reizabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana urbanizam i prostorno 
planiranje. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 20. Imenovanje člana u Odbor za osiguranje i unapređivanje 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 
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1. U Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, umjesto prof. dr. sc. Gordana Jelenića, imenuje se: 

- Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić 

2. Članica Odbora iz točke 1. ove odluke imenuje se na vrijeme od tri godine. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

Točka 21. Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Imenuju se članovi Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom kako slijedi: 
 
- Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, predsjednik, 
- Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 
- Doc. dr. sc. Josip Rubinić, član 
- Izv. prof. dr. sc. Nenad Ravlić, član – Alumni klub GF-a 
- Dr. sc. Saša Mitrović, član - I.T.T. d.o.o. Rijeka 
- Dr. sc. Mirko Grošić, član – GEOTECH d.o.o. Rijeka 
- Nebojša Buljan, dipl. ing. građ., član, RI-ISA d.o.o. Rijeka 

 
2. Članovi Odbora iz točke 1. ove odluke biraju se na vrijeme od dvije godine. 

3. Ova odluka se primjenjuje od 15. veljače 2020. godine.   
 

Točka 22. Potvrda izbora predstavnika zaposlenika i njegova zamjenika u Fakultetsko vijeće GF RI. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci za predstavnika zaposlenika  izabire se Filip Horvat, mag. 
informatol. 

2. Za zamjenicu predstavnika zaposlenika iz točke 1. ove odluke izabire se Tanja Malec, dipl. iur. 

3. Mandat predstavnika zaposlenika i njegova zamjenika traje tri (3) godine. 

4. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

Točka 23. Imenovanja predstojnika zavoda: 
a) Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete 
b) Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu 
c) Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku 
 

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

O D L U K A 
 
 

1. Doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić imenuje se za predstojnicu Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete 
na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 
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1. Doc. dr. sc. Iva Mrak imenuje se za predstojnicu Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i 
arhitekturu, na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić imenuje se za predstojnika Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku na 

mandat od četiri godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 
 

Točka 24. Imenovanja šefova katedri: 
a) Katedre za hidrotehniku 
b) Katedre za geotehniku 
c) Katedre za matematiku 
d) Katedre za nosive konstrukcije 
e) Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja 
 

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

O D L U K A 
 
 

1. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša imenuje se za šeficu Katedre za hidrotehniku na mandat od četiri godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 
 

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

 
O D L U K A 

 
 

1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas imenuje se za šefa Katedre za geotehniku na mandat od četiri godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 
 

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

 
O D L U K A 

 
1. Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić imenuje se za šefa Katedre za matematiku na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Davor Grandić imenuje se za šefa Katedre za nosive konstrukcije na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 
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1. Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić imenuje se za šeficu Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja na mandat od četiri 

godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 25. veljače 2020. godine. 
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:50 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc.  Ivana Štimac Grandić 

 


