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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET  
KLASA: 003-08/20-01/10 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-2 
Rijeka, 22.10.2020. 
 

06. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 22. listopad 2020.   14:15 h   Prostorije G-003/004 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: Prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

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

 

5. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

6. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

7. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Dekanica 
8. prof. dr. sc. Davor Grandić  
9. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

10. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš  

11. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
12. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

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

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad  i međunarodnu suradnju 

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

16. doc. dr. sc. Leo Škec  

17. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

18. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

19. doc. dr. sc. Ivan Marović  

20. doc. dr. sc. Igor Ružić  

21. doc. dr. sc. Elvis Žic  
22. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik  

23. doc. dr. sc. Iva Mrak  

24. doc. dr. sc. Natalija Bede  

25. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

26. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

27. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

28. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

29. doc. dr. sc. Nina Čeh  

30. doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule  
31. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

32. Saša Čohar Mančić, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

33. Filip Horvat, mag. informatol. Predstavnik zaposlenika 

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

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

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

37. Matea Vareško Predstavnica studenata 

38. Lazar Lukačević Predstavnica studenata 

39. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

40. Ivana Andričević Predstavnica studenata 
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41. Leona Zajec Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Gordan Jelenić Opravdano 

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić Opravdano 

3. prof. dr. sc. Željko Arbanas Opravdano 

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

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

6. doc. dr. sc. Goran Volf Opravdano 

7. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

8. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

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

10. doc. dr. sc. Teo Mudrić Opravdano 

11. Filip Tomas Predstavnik 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 
prisutnim članovima da se isti izmijeni na način da se izbrišu predložena točka 18. Usvajanje Odluke o uspješnosti studiranja u 
ak. god. 2019./2020., te točka 19. Usvajanje Odluke o Izvješću o evaluaciji nastave u ak. god. 2019./2020., zatim da 
dosadašnja predložena točka 20. naziva Poništenje Natječaja za upis na „Razlikovni program za upis Diplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstva“ postane točka 18., a da se iza točke 18. predloženog Dnevnog reda, uvrsti točka 19. naziva Usvajanje 
Odluke o izboru prodekana za nastavu i studente. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 

1.  Usvajanje zapisnika 05. redovite i 04. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Usvajanje Odluke o razrješenju prodekanice za nastavu i studente. 

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

5.  Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika izv. prof. dr. sc. Vanje Travaš, dipl. ing. građ. 

6. Imenovanje Povjerenstava za upis na studije u akademskoj godini 2021./2022.: 

a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

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

 

7. Rezultati upisa u akademsku godinu 2020./2021. 
8. Imenovanje komentora Mihrie Bajoku, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo. 

9. Imenovanje komentora Marku Sinčiću, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

10 Imenovanje mentora Arberu Kepuski, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

11 Imenovanje mentora Janu Tomecu, univ. mag. ing. stroj., studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

12 Imenovanje mentora Kristini Galjanić, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

13 Imenovanje mentora Mirni Klobučar, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

14 Imenovanje mentora Marini Plovanić, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

15 Imenovanje mentora Tei Sulovsky, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 
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16 Imenovanje mentora Andrei Tadić, mag. ing. aedif., studentici poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 

17 Imenovanje predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

18 Poništenje Natječaja za upis na „Razlikovni program za upis Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva“. 

19 Usvajanje Odluke o izboru prodekana za nastavu i studente. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 05. redovite i 04. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnici s 05. redovite i 04. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se 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 22. rujna 2020. godine održana 45. sjednica  Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj je, među ostalim, dobivena informacija 
da je na javnu raspravu stavljen prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u 
Rijeci. Javna rasprava bit će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 22. listopada 2020. godine. Također, dekanica 
napominje da je na istoj sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio prijedlog o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Ujedno, dekanica navodi da su 
članovi Senata, na istoj sjednici, izvješteni o tome da je održan i sastanak Rektorskog zbora s ministrom znanosti i 
obrazovanja, a na kojem je  iznijeto da neće biti bitnih izmjena u daljnjem financiranju, a zapošljavanja će se odobravati unutar 
obračunskog koeficijenta. Dalje, dekanica napominje da je dana 20. listopada 2020. godine održana i 46. sjednica  Senata 
Sveučilišta u Rijeci na kojoj je tematski dio sjednice bio posvećen izvješćima o rezultatima Sveučilišta. Na istoj je sjednici 
rektorica dala informaciju o tome kako je Sveučilište u Puli prešlo na online izvođenje nastave, a na isti način nastavu izvode i 
pojedine sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Osijeku. Također, dobivena je i informacija o tome da je određenim 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo suglasnosti za zapošljavanje, dok većini 
sastavnica pak nisu odobreni zahtjevi za izdavanje suglasnosti za zapošljavanja. Ujedno, dekanica izvještava kako je istoj 
sjednici pomoćnik rektorice prof. dr. sc. Alen Ružić naglasio da je dovršena evaluacija UNIRI projekata te će privremena lista 
biti objavljena do kraja tjedna, a dodjela sredstava se očekuje početkom mjeseca studenog 2020. godine. Pomoćnik rektorice 
je također naglasio kako je završena i evaluacija ZIP UNIRI projekata. U sklopu iste sjednice raspravljalo se o izazovima u 
novoj akademskoj godini uzrokovanih pandemijom koronavirusa i prelasku na online izvođenje nastave na Sveučilištu u Rijeci, 
te su u tom pravcu donijete i preporuke. U nastavku, dekanica ističe kako je Grad Rijeka dodijelio zahvalnicu Građevinskom 
fakultetu u Rijeci za doprinos u realizaciji projekta „Igre odraslih za igralište mladih“, a za koji je glavni projekt izradio izv. prof. 
dr. sc. Mladen Bulić. Zaključno, dekanica se osvrnula i na probleme vezane uz čišćenje zgrade Fakulteta, a na kojim 
poslovima rade de facto samo tri čistačice, zaposlenice Sveučilišta u Rijeci, te jedna dodatno angažirana iz vanjskog izvora,  te 
se kao glavni problem pokazao nedostatak dovoljnog broja kadrova za obavljanje tih poslova u ovako velikom objektu. 
Također, dana 28. listopada 2020. godine u mirovinu bi trebao otići i domar koji je zaposlenik Sveučilišta, čime, obzirom na 
trenutnu situaciju, postoji mogućnost da Fakultet ostane uskraćen za obavljanje tehničkih poslova u zgradi Fakulteta. U tom 
pravcu dekanica radi na pronalasku optimalnog rješenja za ovaj realni problem. 

Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da su proteklog mjeseca nastavnici Fakulteta sudjelovali na nekoliko radionica i webinara vezanih uz nastavu na temu 

„Kako upotrijebiti obrnutu učionicu u nastavi na daljinu?“, „Kako izvoditi kvalitetn(ij)u online nastavu?“, „Izazovi u visokom 

obrazovanju u vrijeme pandemije i socijalne izolacije“, „Strah od javnog nastupa kod studenata“, kao i na nekoliko webinara 

vezanih uz užu struku nastavnika. Ukupno je 16 nastavnika sudjelovalo na navedenim edukacijama, a neki od nastavnika na 

više edukacija. U nastavku, prodekanica navodi kako je održan sastanak nastavnika savjetnika koji su na toj funkciji od 2018. 

godine i bit će savjetnici zaključno s ovom akademskom godinom. Pridružilo se još troje nastavnika, doc. dr. sc.  Nina Čeh, 

doc. dr. sc.  Neira Torić Malić i doc. dr. sc.  Anamarija Perušić Pribanić. Do sada je sustav funkcionirao tako da je svaki 

savjetnik bio zadužen za dvadesetak studenata prve i druge godine preddiplomskih studija, a na osnovi provedenih anketa 

zaključeno je da na taj način postoji slaba interakciju sa studentima te su ove godine uvedene izmjene u sustav koji sad 

funkcionira tako da je po dvoje nastavnika koji predaju određenoj godini zaduženo za cijelu godinu u semestru u kojemu se 

sluša njihov predmet. Na taj način uspjelo se dodijeliti savjetnike svim studentima preddiplomskih studija, od prve do treće 

godine. Dalje, prodekanica ističe kako je u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. Stegovno povjerenstvo postupalo po 

prijavama četvero nastavnika te je ukupno prijavljen 21 student, od kojih je za 10 studenata utvrđeno da nisu stegovno 

odgovorni, a za dvoje je studenata nastavnik povukao prijavu. Stegovne mjere zabrane polaganja svih provjera znanja u 

razdoblju od jednog do šest mjeseci izrečene su za osam studenata. Ujedno, prodekanica napominje da se na kraju zimskog 

semestra i akademske godine elektroničkim putem pohvaljuje studente koji su položili sve upisane ECTS bodove. Ove godine 

je tako pohvaljeno 17% studenata Fakulteta. U nastavku, prodekanica podsjeća prisutne članove Vijeća da Sveučilište ima 

vlastitu instalaciju softwarea Big Blue Button te osigurava podršku za korištenje, te poziva one koji uoče neke nepravilnosti u 

radu neka to prijave putem e-mail-a kojeg je poslala jučer svim nastavnicima. Također, prodekanica navodi da je 01. l istopada 

2020. godine poslala upit za ažuriranje termina konzultacija u tablici koja je objavljena na mrežnoj stranici fakulteta, a ako 
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netko još nije ažurirao termin, može to napraviti jer je tablica objavljena na stranici putem poveznice, pa se sa svakom 

izmjenom automatski ažurira. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj napominje da su licence za platformu 

Zoom dostupne još mjesec dana, a za daljnje korištenje donijet će se odluka u tom periodu o čemu će se nastavnici na vrijeme 

obavijestiti. 

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava kako je dovršen prvi krug evaluacije izvještaja za prvu godinu provedbe UNIRI projekata, a 
u tijeku su usuglašavanja u sklopu drugog kruga evaluacije čiji se završetak očekuje ovih dana. Nadalje, ocjene evaluatora 
objedinit će se i objaviti u obliku privremene rang-liste s iznosima sljedeće rate financiranja, a isplata novih sredstava se 
očekuje u studenom 2020. godine i moći će se trošiti godinu dana. Prodekanica podsjeća da je sredstva prve i druge tranše 
moguće potrošiti s prenamjenom u dogovoru s upravom Fakulteta, a ukoliko sredstva nisu potrošena do kraja godine, ali je 
rezerviran točno određeni iznos za točno određenu namjenu, smatra se utrošenim. Također, sredstva UNIRI stimulativnih 
potpora moći će se trošiti do ožujka 2021. godine. Dalje, prodekanica napominje kako su ZIP UNIRI projekti prošli prvi krug 
evaluacije, u tijeku su usuglašavanja u sklopu drugog kruga, pa se rezultati mogu očekivati uskoro. Projekti UNIRI plus su u 
pripremnoj fazi za izvještavanje i evaluacije, a u tijeku je administrativna provjera prijava na natječaj za financiranje mladih 
znanstvenika. U nastavku prodekanica napominje da je održan sastanak Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i 
projekte (SVIIP) Sveučilišta u Rijeci te navodi da je 12. listopada 2020. godine otvoren novi poziv za internacionalizaciju, a 
poveznica za prijavu je na web stranici Fakulteta. Također, ističe da je Sveučilište u Rijeci prvo od sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača s ciljem 
unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere, te Deklaraciju o sudjelovanju u “Skupini za 
provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije. Sveučilište je uključeno u pilot projekt implementacije Povelje i 
Kodeksa s ciljem provedbe istraživanja o postojećem stanju te izrada interne analize i akcijskog plana, kojim će se između 
ostalog donijeti dokument o politici zapošljavanja. Nastavno, prodekanica poziva  prisutne da na web stranici Fakulteta pod 
rubrikom „znanstvenoistraživački rad“ pogledaju aktualne obavijesti Centra za EU projekte. Ujedno, naglašava da je svim 
zaposlenicima poslana obavijest o novom programu nastavnih i znanstvenih susreta petkom, a koja se nalazi i na web stranici 
Fakulteta. Dalje, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju zahvaljuje članovima Radne grupe za 
promociju Fakulteta za Dane za/otvorenih vrata GF ( održane od 12. do 16. listopada 2020. godine) u sklopu Festivala 
znanosti 2020. U sklopu tog tjedna održana su tri predstavljanja studija Fakulteta, predstavljanje laboratorija Fakulteta, četiri 
predavanja istraživača s Fakulteta, Pratice cafe i Pub kviz, te tri predstavljanja tvrtki u građevinarstvu. Zaključno, prodekanica 
za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju napominje da će program poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstva biti predstavljen u okviru inicijative Study in Croatia i online sajma Eurasia 29. listopada 2020. godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da će se u razdoblju od 
26. do 30. listopada 2020. godine u auli Građevinskog fakulteta u rijeci održati izložba inovacija. Suorganizatori izložbe su UIH 
Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci, uz podršku Centra za inovacije i transfer tehnologi je Rijeka, 
a na izložbi će biti predstavljeno 35 inovacija, od kojih je 5 s Građevinskog fakulteta u Rijeci. Dalje, prodekan ističe kako će se 
u ponedjeljak s početkom u 10:00 sati, u predavaonici G-205, održati predavanje naslova ''Pregled oblika i postupaka zaštite 
intelektualnog vlasništva'' s naglaskom na zaštitu rezultata znanstveno istraživačkog rada. Zaključno, prodekan za poslovne 
odnose izvještava prisutne članove Vijeća o kvarovima na projektorima u predavaonicama, a do kojih dolazi zbog njihove 
starosti i dotrajalosti, te se krenulo u nabavu šest novih projektora. 
 
Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje da je Studentski zbor proveo izbore za 
izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a 
izabrani su i predstavnici studenata u Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci. Zaključno, predstavnica studenata 
navodi da su članovi Studentskog zbora brucošima predstavili studije Građevinskog fakulteta u Rijeci, a ujedno su brucošima 
dodijeljeni i student-mentori. Također, predstavnica studenata ističe da su studenti u suradnji s doc. dr. sc. Ninom Čeh održali 
online kviz. 

Točka 3. Usvajanje Odluke o razrješenju prodekanice za nastavu i studente. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić razrješava se dužnosti prodekanice za nastavu i studente s danom 22. listopada 2020. 
godine.    

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

Točka 4. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Nina Krvavice u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  



5 

 

 
O D L U K A 

 
1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. Nina Krvavice u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom 
polju građevinarstvo. 

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

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

 

Točka 5. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika izv. prof. dr. sc. Vanje Travaša, dipl. ing. građ. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor 
za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 6. Imenovanje Povjerenstava za upis na studije u akademskoj godini 2021./2022.: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 

 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za upis na studije u akademskoj godini 2021./2022., kako slijedi: 
 

a) Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, u sastavu: 
 

1. Prodekan/ica za nastavu i studente, predsjednik/ca 
2. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, članica 
3. doc. dr. sc. Leo Škec, član 

 
b) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, u sastavu: 

 
1. Prodekan/ica za nastavu i studente, predsjednik/ca 
2. prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 
3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 
4. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, članica  
5. doc. dr. sc. Natalija Bede, članica 

 
c) Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo, u sastavu: 

 
1. Prodekan/ica za nastavu i studente, predsjednik/ca 
2. doc. dr. sc. Željko Smolčić, član 
3. doc. dr. sc. Goran Volf, član 

 
d) Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo, u sastavu: 

 
1. Prodekan/ica za nastavu i studente, predsjednik/ca 
2. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, članica  
3. doc. dr. sc. Elvis Žic, član 
 

Djelokrug rada povjerenstava iz točke 1. ove odluke propisan je Pravilnikom o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
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Točka 7. Rezultati upisa u akademsku godinu 2020./2021. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o rezultatima upisa u ak. god. 2020./2021., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

Točka 8. Imenovanje komentora Mihrie Bajoku, mag. ing. aedif., studentici 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 
 
Mihrie Bajoku, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, za komentora na predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Davor Grandić. 
 

Točka 9. Imenovanje komentora Marku Sinčiću, mag. ing. aedif., studentu 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 
 
Marku Sinčiću, mag. ing. geol., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, za komentora na predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Željko Arbanas. 
 

Točka 10. Imenovanje mentora Arberu Kepuski, mag. ing. aedif., studentu 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 
 
Arberu Kepuski, mag. ing. aedif., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se prof. dr. sc. Davor Grandić. 

 

Točka 11. Imenovanje mentora Janu Tomecu, univ. mag. ing. stroj., studentu 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 
 
Janu Tomecu, univ. mag. ing. stroj., studentu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na 
predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Gordan Jelenić. 
 

Točka 12. Imenovanje mentora Kristini Galjanić, mag. ing. aedif., studentici 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 
 

Kristini Galjanić, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na 
predmetnom studiju imenuje se doc. dr. sc. Ivan Marović. 
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Točka 13. Imenovanje mentora Mirni Klobučar, mag. ing. aedif., studentici 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 
 

 
Mirni Klobučar, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentoricu na 
predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš. 
 

Točka 14. Imenovanje mentora Marini Plovanić, mag. ing. aedif., studentici 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 
 

Marini Plovanić, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na 
predmetnom studiju imenuje se prof. dr. sc. Ivica Kožar. 
 

Točka 15. Imenovanje mentora Tei Sulovsky, mag. ing. aedif., studentici 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 
 

Tei Sulovsky, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se prof. dr. sc. Ivica Kožar. 
 

Točka 16. Imenovanje mentora Andrei Tadić, mag. ing. aedif., studentici 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 
Andrei Tadić, mag. ing. aedif., studentici Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za mentora na predmetnom 
studiju imenuje se doc. dr. sc. Igor Ružić. 
 

Točka 17. Imenovanje predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u 
Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. U Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci izabiru se: 

 
1. Sara Pajalić, mag. ing. aedif. - predstavnica studenata poslijediplomskog studija 

(Laura Žiković, zamjenica predstavnice) 
 

2. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. - predstavnica studenata poslijediplomskog studija 

(Tomislav Franković, zamjenik predstavnice) 
 

3. Matea Vareško – predstavnica studenata 

(Sara Loina, zamjenica predstavnice) 
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4. Luka Srdoč - predstavnik studenata 

(Edi Kačarik, zamjenik predstavnika) 
 

5. Emina Smlatić - predstavnica studenata 

(Leona Zajec, zamjenica predstavnice) 
 

6. Ivan Sindičić – predstavnik studenata 

(Maja Kekez, zamjenica predstavnika) 
 

7. Ivana Andričević – predstavnica studenata 

(Simona Ivić, zamjenica predstavnice) 
 

8. Matija Tadić - predstavnik studenata 

(Luana Škorić, zamjenica predstavnika) 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

Točka 18. Poništenje Natječaja za upis na „Razlikovni program za upis Diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstva“. 

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

O D L U K A 
 

1. Poništava se natječaj za upis na „Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva“. 
 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-08/20-02/86, URBROJ: 2170-57-01-00-20-01, usvojene na 03. redovitoj 
sjednici koja se održala dana 18. lipnja 2020. godine, na web stranicama Građevinskog fakulteta u Rijeci objavljen je natječaj 
za upis na „Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva“. Krajnji rok za zaprimanje prijava na 
predmetni natječaj je bio do 28. rujna 2020. godine u 12:00 sati. Nadalje, na predmetni natječaj u natječajnom roku prijavu nije 
podnio niti jedan pristupnik. 

Točka 19. Usvajanje Odluke o izboru prodekana za nastavu i studente. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 
 

1. Doc. dr. sc. Neira Torić Malić izabire se za prodekanicu za nastavu i studente Građevinskog fakulteta u Rijeci.    
 
2. Djelokrug rada prodekanice iz točke 1. ove odluke utvrđen je Statutom Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od 23. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine.  

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 15:15 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


