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ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

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

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

4. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

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

6. doc. dr. sc. Teo Mudrić Opravdano 

7. Saša Čohar Mančić, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima-Opravdano 

8. Matea Vareško Predstavnica studenata        Opravdano 
9. Emina Smlatić Predstavnica studenata        Opravdano 

10. Leona Zajec Predstavnica studenata        Opravdano 

11. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

12. Filip Tomas Predstavnik studenata 

13. Ivana Andričević 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 reda  te predlaže da 
se isti dopuni na način da se iza točke 14. predloženog Dnevnog reda, doda  točka 15. naziva Imenovanje Povjerenstva za 
ocjenu doktorskog rada studenta Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

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: 
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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. 
15 Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada studenta Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 04. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 04. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić na početku svojeg izvješća ukratko obavještava prisutne članove Vijeća da je 
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 44. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. godine, potvrdio Odluke fakultetskih vijeća 
sastavnica o izboru izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera za dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić za 
dekanicu Fakulteta dentalne medicine, prof. dr. sc. Daniele Malnar za dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija te prof. dr. sc. 
Vesne Crnić-Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta u Rijeci. Ujedno, dekanica napominje kako je stupanjem na dužnost 
ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka, prof. dr. sc. Alen Ružić, razriješen dužnosti prorektora za znanost i umjetnost na 
osobni zahtjev te je imenovan pomoćnikom rektorice. Također, Senat Sveučilišta u Rijeci je suglasan da se nastava u 
akademskoj godini 2020./2021. izvodi hibridno, kombinacijom online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 
40 % nastavnih sati kroz online oblike (kumulativno  na cijelom studijskom programu obujam online izvođenja nastave ne 
smije prelaziti 40 %). Na obaveznim kolegijima omogućavaju se online oblici nastave u obimu do 40%  nastavnih sati,  a na 
izbornim kolegijima do 100 % nastavnih sati. Dalje, dekanica napominje kako je na istoj sjednici, Senat  dodijelio  status 
nastavne baze Sveučilišta u Rijeci društvu Jadran galenski  laboratorij d.d. Rijeka, te status stručnih baza trgovačkim 
društvima, Vectrino d.o.o. Rijeka, PRO STUDIO d.o.o. Viškovo, MIG ENGINEERING j.d.o.o. Viškovo, PERI oplate i skele 
d.o.o. Zagreb te DANIELI – SYSTEC d.o.o. Rijeka. U nastavku dekanica izvještava prisutne članove Vijeća o prijedlogu 
postupanja za visokorizične studente, nastavnike i ostale zaposlenike na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti 
COVID-19 te primjenu protuepidemijskih mjera vezanih za predmetnu situaciju. Zaključno, dekanica napominje prisutnim 
članovima Vijeća, kako će se sutra, 22. rujna 2020. godine, održati sljedeća,  45. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, na kojoj 
će se, pored ostalih tema, raspravljati i o primjeni protuepidemijskih mjera na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, nakon čega bi 
se dale preporuke za rad u nastavi. 
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Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je, u sklopu Erasmus+ programa za mobilnost osoblja u akademskoj godini 2020./2021., Sveučilište u Rijeci dana 15. 

rujna 2020. godine objavilo dopunu Natječaja za mobilnost osoblja. Sam natječaj je otvorenog tipa, te će se članovi nastavnog 

i nenastavnog osoblja moći prijavljivati na isti do 01. kolovoza 2021. godine, odnosno sve dok Sveučilište raspolaže 

financijskim sredstvima. U nastavku, prodekanica navodi kako su tijekom ovog održani webinari te radionice za primjenu 

hibridnog modela nastave financirani od strane Sveučilišta, i to: webinar i radionica Oblikovanje e-kolegija za provedbu 

hibridne nastave, te webinar i radionica Ispiti i kolokviji online. Dalje, prodekanica ističe kako nastavnici prof. dr. sc. Aleksandra 

Deluka-Tibljaš,  doc. dr. sc. Nina Čeh, doc. dr. sc. Elvis Žic, doc. dr. sc. Paulina Krolo i doc. dr. sc. Leo Škec, a koji su kroz 

studentske ankete vezane uz održavanje online nastave imali najviše pohvala, održali prezentaciju o svojim metodama za sve 

zainteresirane. Također, prodekanica napominje kako se cijeli ovaj tjedan održava Tjedan centra za e-učenje SRCE, u sklopu 

kojeg će se održati paneli Softveri za provjeru autentičnosti radova u službi akademske čestitosti, te Kako izvoditi kvalitetniju 

online nastavu u novoj akademskoj godini. Dalje, prodekanica navodi da su na 04. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 16. 

srpnja 2020. godine usvojena Izvješća o zadovoljstvu nastavnika i studenata online nastavom u ljetnom semestru akademske 

godine 2020./2021. Obzirom su do momenta izrade citiranih Izvješća bili dostupni samo brojčani rezultati anketa bez 

komentara nastavnika i studenata izvješće je napravljeno s tom napomenom. U međuvremenu su stigli dokumenti s 

komentarima nastavnika i studenata, koje prodekanica, u sklopu svojeg izvješća i u ime uprave prezentira prisutnim članovima 

Vijeća. Tako, prodekanica navodi da na osnovu pozitivnih komentara, uprava izražava zadovoljstvo angažmanom nastavnika 

na usvajanju novih vještina potrebnih za održavanje online nastave, na čemu zahvaljuje svim nastavnicima na uloženom trudu 

i brzoj prilagodbi novim okolnostima. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj detaljno je izvijestila prisutne 

članove Vijeća o onome što su nastavnici istaknuli kao negativna iskustva i negativne aspekte online nastave, te je nastavno 

na navedeno, dala odgovore na komentare na koje uprava može utjecati, s ciljem poboljšanja kvalitete takvog načina 

održavanja nastave u budućnosti. 

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, doc dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava kako je nakon završenog izvještavanja, ažuriranja podataka i administrativne provjere, 
krenula vanjska neovisna evaluacija UNIRI projekata, čiji se dovršetak očekuje u rujnu ove godine. Također, u planu je i 
raspodjela sredstava u visini od 100.000,00 kuna najbolje ocijenjenim UNIRI projektima iskusnih znanstvenika unutar svakog 
znanstvenog područja (nakon evaluacije). Dalje, prodekanica navodi kako je prijavljeno sedam (7) ZIP UNIRI projekata sa 
naše sastavnice te kreće njihova evaluacija, a do kraja rujna su u tijeku prijave na Natječaj za dodjelu potpora mladim 
znanstvenicima i umjetnicima. U nastavku, prodekanica napominje da je 15. rujna 2020. godine održan sastanak Stručnog 
vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte (SVIIP) Sveučilišta u Rijeci te navodi da slijedi objavljivanje novog Poziva 
za internacionalizaciju uz prilagođene uvjete (3 kategorije: kratkoročna, dugoročna i e-mobilnost). Na razini Europske unije 
donosi se proračun za razdoblje 2021. – 2027. Prvotni plan na iznos od više od 100 milijardi eura za Horizon Europe je 
umanjen i planira se proračun u iznosu od 75,9 milijardi eura te iznos od 5 milijardi eura kroz Next Generation EU. Brojne se 
institucije i ugledni znanstvenici javno angažiraju da do toga ipak ne dođe. Za usporedbu, proračun programa Obzor 2020 za 
razdoblje 2014. – 2020. iznosio je 74,8 milijardi eura. Ujedno, prodekanica poziva da se na web stranici Fakulteta pod 
rubrikom „znanstvenoistraživački rad“ pogledaju aktualne obavijesti Centra za EU projekte. Dalje, prodekanica navodi kako je 
u  pripremi nova strategija znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021.-2025. SWOT analiza po katedrama za pripremu nove 
Strategije je trebala biti poslana do 15. rujna 2020. godine, te prodekanica poziva Katedre koje nisu dostavile traženu analizu 
da istu pošalju najkasnije do kraja ovog tjedna. Nastavno, prodekanica napominje da je u tijeku i priprema Festivala znanosti 
2020 te Dana za/otvorenih vrata Građevinskog fakulteta u Rijeci, a predavanja će se održati u online okružju, i o detaljnom  
programu će svi biti pravovremeno obaviješteni. Zaključno, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu 
suradnju zahvaljuje članovima Radne grupe za promociju Fakulteta koja je angažirana oko organizacije promocije i napominje 
kako je tijeku prijava na još jedno predavanje o superračunalu BURA na koje se zainteresirani mogu prijaviti do 23. rujna 2020. 
godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da je na Sveučilištu u 

Rijeci u sklopu provođenja mjera za unaprjeđenje transfera znanja, raspisan Natječaj za dodjelu nagrada za transfer znanja 

koji je otvoren do zaključno 30. rujna 2020. godine. Na predmetni natječaj se može prijaviti s nekim od projekata, a jedan od 

uvjeta je da je riječ o poslovima koji se rade s gospodarstvom te je isključena suradnja s tijelima državne uprave. Sama 

nagrada iznosi 10.000,00 kuna. Nadalje, prodekan napominje kako se u suradnji sa Savezom inovatora Primorsko-goranske 

županije priprema izložba inovacija koja bi se trebala održati u razdoblju od 26. do 30. listopada 2020. godine. Zaključno, 

prodekan za poslovne odnose napominje da se, obzirom na početak nove akademske godine i okolnosti nastalih uslijed 

pandemije koronavirusa COVID-19, učionice u zgradi Fakulteta pripremaju na način da zadovoljavaju preporukama i uputama 

nadležnih tijela za održavanje nastave uz primjenu protuepidemijskih mjera. 

Točka 3. Usvajanje Odluka o izboru: 
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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 

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

O D L U K A 
 

1. Tea Sulovsky, mag. ing. aedif., izabire se 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 ili do prestanka 

financiranja projekta. 

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

O D L U K A 
 

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

O D L U K A 
 

1. Marina Plovanić, mag. ing. aedif., izabire se 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 ili do prestanka financiranja projekta. 

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

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

O D L U K A 
 

1. Andrea Tadić, mag. ing. aedif., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto 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 ili do prestanka financiranja projekta. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
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d) Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  

 
O D L U K A 

 
1. Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, izabire se 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. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Dr. sc. Denis Ambruš, izabire se 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 
rok od četiri (4) godine. 

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

 
Točka 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. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 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. 

 

Točka 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. 

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 suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 

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 (4) godine ili do prestanka financiranja 
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projekta. 

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

1.Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2.Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, članica 

3.Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, 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 naslovno nastavno zvanje predavač, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, 

bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

1.Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, članica 

2.Doc. dr. sc. Ivan Marović, član 

3.Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, član. 

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 nastavno zvanje viši predavač, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

  
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.Izv. prof. dr. sc. Katja Marasović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije 

Sveučilišta u Splitu, vanjska članica 

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

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

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i 
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urbanizam. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 
Točka 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 

 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 

 
 

1. Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za predmete koji se izvode u akademskoj godini 2020./2021. 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 Građevinarstvo 
 

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

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

 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Plan vanjske suradnje na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, Diplomskom 
Sveučilišnom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo i Specijalističkom 
diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
2. Plan iz točke 1. čini sastavni dio ove odluke. 

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

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 
Povjerava se izvođenje pojedinih oblika nastave na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, te na 

Stručnom i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci, u akademskoj 

godini 2020./2021., nastavnicima Fakulteta i vanjskim suradnicima, sukladno Izvedbenom planu nastave i privitku ove odluke 

koji čini njen sastavni dio. 

Točka 10. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Nina Krvavice, 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 doc. dr. sc. Nina Krvavice u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
građevinarstvo, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 
2. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
3. Prof. dr. sc. Goran Lončar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u 

predmetno znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu 

Povjerenstva. 

Točka 11. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Josipa Rubinića, 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 doc. dr. sc. Josipa Rubinića u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 
pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 
2. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku, vanjska članica 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u predmetno   
znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu Povjerenstva. 

 
 

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

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Vanje Travaša u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredni profesor. 

 
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:122/17), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3. Prof. dr. sc. Goran Lončar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

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 13. Usvajanje Odluke o negativnom polugodišnjem izvješću za studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstvo, Ivana Volfa, 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 polugodišnje izvješće o radu studenta Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, 

Ivana Volfa, mag. ing. aedif. 
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2. Nalaže se prodekanici za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju da zajedno sa studentovim mentorom 
i savjetnikom oformi tročlanu radnu grupu za praćenje rada s ciljem izrade plana rada za sljedećih pola godine i da u 
toku tog razdoblja prati provođenje toga plana putem redovitih mjesečnih sastanaka radne grupe sa studentom.  

 
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

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

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog za izmjene i dopune Razlikovnog programa za upis na Diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstva. 

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

 

Točka 15. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada studenta Dalibora Udoviča, 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. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif., pod naslovom: 
„Identifikacija rizika od odrona u karbonatnim stijenskim masama na prometnicama u Republici Hrvatskoj-
Rockfall Risk Identification in Carbonate Rock Masses along the Transport Routes in the Republic of Croatia.“, 
u sljedećem sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, predsjednik i vanjski član, Građevinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 
2. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član i komentor 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, članica 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke dužno je svoje Izvješće o ocjeni doktorskog rada  dostaviti Fakultetskom 
vijeću Građevinskog fakulteta u Rijeci najkasnije u roku tri mjeseca od primitka doktorskog rada.  

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 11:05 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


