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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/20-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-2 
Rijeka, 16.01.2020. 
 

01. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 16. siječanj 2020.   12:00 h   Vijećnica Fakulteta 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Izv. prof. dr. sc. Ivana 
Štimac Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

2. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

3. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

4. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

5. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

6. prof. dr. sc. Željko Arbanas  

7. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

8. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  

9. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

10. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

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

Dekanica 

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

13. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
14. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić  

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

Jovančević 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad  i međunarodnu suradnju 

17. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

18. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  

19. doc. dr. sc. Leo Škec  

20. doc. dr. sc. Ivan Marović  

21. doc. dr. sc. Goran Volf  

22. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

23. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

24. doc. dr. sc. Igor Ružić  

25. doc. dr. sc. Elvis Žic  

26. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

27. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

28. doc. dr. sc. Natalija Bede  

29. doc. dr. sc. Paulina Krolo  

30. doc. dr. sc. Nino Krvavica  

31. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  

32. doc. dr. sc. Nina Čeh  

33. doc. dr. sc. Bojana Horvat  

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

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

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

37. Matea Vareško Predstavnica studenata 

38. Emina Smlatić Predstavnica studenata 

39. Luka Srdoč Predstavnik studenata 
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ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

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

Opravdano 

3. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

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

5. doc. dr. sc. Iva Mrak Opravdano 

6. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

7. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

8. doc. dr. sc. Teo Mudrić Opravdano 

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

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

11. Ana Mužić Predstavnica studenata 

12. Sandra Štajdohar 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. Nakon što je isti 
pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Raspis 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. 

4. Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand 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 Gordana Jelenića, na Katedri za 
tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do 
njezina povratka na rad, i imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje predmetnog postupka. 

5.  Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2019./2020. na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

6. Odluka o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2019./2020. na: 
a)Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

7. Imenovanja predstojnika zavoda: 
a)Zavoda za hidrotehniku i geotehniku 
b)Zavoda za računalno modeliranje materijala i konstrukcija 

8. Imenovanja šefova katedri: 
a)Katedre za fiziku i druge predmete, 
b)Katedre za tehničku mehaniku, 
c)Katedra za prometnice, 
d)Katedre za arhitekturu i urbanizam 

9. Imenovanje voditelja Laboratorija za hidrotehniku. 

10 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

11 Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora izv. 
prof. dr. sc. Davora Grandića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

12 Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora doc. 
dr. sc. Gorana Volfa u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

13 Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora prof. 
dr. sc. Željka Arbanasa u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području 
tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 
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Točka 1. Usvajanje zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini. 
Zapisnik s 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. 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 36. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 17. prosinca 2019. godine, Građevinski fakultet u Rijeci uz još dvije 
sastavnice Sveučilišta u Rijeci pohvaljen za realiziranje svih izdanih suglasnosti za zapošljavanja. Ujedno, na istoj sjednici 
Senata je prezentirana i analiza Planova umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Sveučilišta 
te sastavnica Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2018-2020., iz koje proizlazi kako je razlika između planiranih i realiziranih plaća 
(bruto I), za 2018. godinu iznosila cca. 2.500.000,00 kuna, dok je ta razlika za 2019. godinu iznosila cca. 433.000,00 kuna. 
Nastavno na ovu problematiku, organizirat će se i sastanak s glavnom tajnicom Sveučilišta u Rijeci s ciljem realizacije 
napredovanja iz Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu, a za koja 
Fakultet nema osigurane koeficijente. Dalje, dekanica navodi kako je istog dana, nakon održane sjednice Senata, na 
Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan i tradicionalni blagdanski prijam na kojem je rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. 
Snježana Prijić Samaržija uručila zahvalnice znanstvenicima, umjetnicima i studentima za ostvarena postignuća tijekom 
tekuće godine. Zahvalnice su dobili doc. dr. sc. Nino Krvavica, dobitnik godišnje nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 
područje tehničkih i biotehničkih znanosti u kategoriji znanstvenik za 2018. godinu, doc. dr. sc. Ivan Marović, dobitnik nagrade 
Publons-a za jednog od 1% najboljih recenzenta u interdisciplinarnom području i području okolišne ekologije, doc. dr. sc. 
Martina Vivoda Prodan, dobitnica nagrade za pozvano predavanje (u okviru The Experienced Scientist's Lecture Competition) 
pod naslovom "The influence of weathering process on geotechnical properties of fine grained lithological flysch components" 
na 4. regionalnom simpoziju o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji održanom u Sarajevu u listopadu 2019. godine, dr. sc. 
Josip Peranić, dobitnik nagrade za najbolji doktorat u posljednjih 5 godina povezan s klizištima.  Doktorat pod nazivom 
„Importance of geotechnical cross-section unsaturated zone for landslide occurrence in flysch deposits“ obranjen je u veljači 
2019. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Nagrada je dodijeljena na 4. regionalnom simpoziju o klizištima u jadransko-
balkanskoj regiji održanom u Sarajevu u listopadu 2019. godine te prof. dr. sc.  Boris Podobnik, dobitnik priznanja Web of 
Science za jednog od 1% najcitiranijih autora u području. Zaključno, dekanica navodi kako je održano i nekoliko sastanaka s 
različitim fokus grupama na temu izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci, te je 
zaključeno da se u ovom trenutku krene u izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci 
u dijelu koji se odnosi na stručne službe Fakulteta, a za eventualne promjene ustroja znanstveno-nastavnih ustrojbenih 
jedinica potrebno je provesti dodatne rasprave. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća informira članove 
Fakultetskog vijeća kako su u tijeku upisi u ljetni semestar te se veći dio studenata i upisao. Završeni su upisi studenata treće 
godine Preddiplomskog sveučilišnog studija. Upisi traju još danas i tijekom sutrašnjeg dana te broj studenata na kolegijima nije 
konačan. U nastavku prodekanica navodi kako je u utorak, 14. siječnja 2020. godine održana 18. sjednica Stručnog vijeća 
centra za Studije. Kao važnu informaciju sa održane sjednice treba istaknuti da je izrađen prijedlog Odluke o uvjetima i 
postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima. Predmetni prijedlog Odluke se odnosi 
na sve studente (redovite, izvanredne i doktorske), te nema retrogradnog mirovanja, odnosno mirovanje može početi samo od 
trenutka nastanka razloga za mirovanje, a rok za podnošenje zamolbe je 30 dana. Zamolba se dostavlja Fakultetu, a 
medicinska dokumentacija se dostavlja nadležnom liječniku školske medicine (za naše studente to je dr. sc. Marijana Turčić, 
dr. med., spec. Školske medicine) koji izdaje potvrdu. Slijedom navedenog, trajanje studija može se produljiti samo za vrijeme 
trajanja mirovanja, a ne cijeli semestar ili godinu. Također, mora se omogućiti polaganje ispita za sve studente koji su ostvarili 
uvjete. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente napominje kako je ova odluka odgovor na dopis Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, kojim se od Sveučilišta tražilo reagiranje na pojavu zloupotreba mirovanja, osobito krajem akademske godine 
kad su studenti konzumirali određena prava, primjerice subvenciju prehrane, student servis i slično, a pojedine sastavnice su 
odobravale mirovanja za cijelu proteklu godinu. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je Fakultet dana 17. prosinca 2019. godine u sklopu programa Predblagdanski kampus, u organizaciji doc. dr. sc. 

Sanje Šurdonje i doc. dr. sc. Nine Čeh, ugostio djecu iz Dječjeg vrtića „Đurđice“ i Osnovne škole „Vladimir Gortan“ kao i djecu 

zaposlenika Sveučilišta, za koju su bile organizirane interaktivne aktivnosti „Kako na Božić ne srušiti kuću“, obilazak 

Laboratorija za hidrotehniku, radionica izrade božićnih ukrasa od betona i papira te nastup balerina iz grupe „Bird“. Ujedno, 

prodekanica zahvaljuje svim članovima Radne grupe za promociju Fakulteta kao i svim zaposlenicima koji su se uključili u 

spomenute aktivnosti. U nastavku, prodekanica napominje da je u sklopu Erasmus+ programa potpisan ugovor u suradnji s 

Faculty of Water Sciences iz Budimpešte, Mađarska, te se zahvaljuje prof. dr. sc. Barbari Karleuši na uspostavi kontakta s 

navedenom institucijom. Također, prodekanica navodi kako je u okviru projekta KA107, na Građevinskom fakultetu u Rijeci u 

razdoblju od 10. do 25. prosinca 2019. godine boravio prof. Oleg Popov, prorektor Odessa State Academy for Civil 

Engineering and Architecture. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj navodi da su glede evaluacije 

studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija, članovi Radne grupa za provedbu evaluacije proveli ciljane 
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razgovore s sljedećim fokus grupama: studentima treće godine Preddiplomskog sveučilišnog studija, alumnijima, nastavnicima 

te gospodarstvenicima. Također, provedena je i anketa među studentima treće godine Preddiplomskog sveučilišnog studija o 

usklađenosti ECTS bodova dodijeljenih predmetima na preddiplomskom studiju sa stvarnim opterećenjem studenata. 

Anketirano je 67% upisanih studenata, a Radna grupa za provedbu evaluacije je u fazi analize prikupljenih podataka nakon 

čega će izraditi izvještaj temeljem kojeg će se poduzeti daljnji koraci u svrhu izmjena programa. 

Prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, doc dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća ukratko izvještava da je potpisan ugovor za Istraživački projekt HRZZ-a voditelja prof. dr. sc. Ivice 
Kožara naziva „Razdvajanje utjecaja parametara u inženjerskom modeliranju s  parametarskom identifikacijom“ 2019-2023. U 
nastavku, prodekanica izvještava o projektima na kojima surađuje Građevinski fakultet u Rijeci, odnosno zaposlenici Fakulteta: 
Projekt HRZZ-a  naziva „Održiva gradnja nasutih plaža - Gradnja novih i povećanje postojećih (2019-2023)“ na kojem su 
suradnici doc. dr. sc. Igor Ružić, doc. dr. sc. Nino Krvavica, professor emeritus Čedomir Benac te prof. dr. sc. Suzana Ilić, 
voditelj projekta Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. IP projekt HRZZ-a „Razvoj metodologije procjene podložnosti na 
klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije“, voditelj projekta Rudarsko geološko naftni fakultet u 
Zagrebu, na kojem su suradnici prof. dr. sc. Željko Arbanas i dr. sc. Petra Jagodnik sa Građevinskog fakulteta u Rijeci. Projekt 
financiran iz EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ naziva „Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja 
onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima“ na kojem je suradnik izv. prof. dr.sc. Vanja Travaš. U istom projektu 
sudjeluju, kao voditelj projekta, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, a kao partneri Građevinski i Medicinski fakultet Sveučilišta 
u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Institut Ruđer Bošković. Dalje, prodekanica izvještava 
prisutne članove o otvorenim pozivima i natječajima te navodi da je za USPOSTAVNE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE rok za 
prijavu 13. veljače 2020. godine, za ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-
2020-01) rok za prijavu je 29. siječnja 2020. godine, dok je produžen rok za prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti do dana 21. siječnja 2020. godine zaključno do 13:00 sati. Ujedno, prodekanica 
napominje kako će se na web stranici Fakulteta ažurirati podaci o projektima na kojima Fakultet sudjeluje te će se osigurati 
mjesto za objavu otvorenih natječaja. Nastavno, prodekanica navodi kako su, s ciljem informiranja nastavnika o radu 
Laboratorija, voditelji Laboratorija predali izvješća u kojima su sumirane aktivnosti tijekom druge polovice 2019. godine vezane 
uz nastavne, znanstvene i druge aktivnosti. Također, prodekanica zahvaljuje svima koji su tijekom mjeseca prosinca 2019. 
godine sudjelovali u promociji znanosti, i napominje da je objavljena knjiga XXII Zbornika radova Građevinskog fakulteta u 
Rijeci, a  u pripremi je svečana promocija koja će se održati krajem siječnja 2020. godine Također je poslan i poziv za sažetke 
radova u Knjizi XXIII koja je u početku pripreme za 2020. godinu. Dalje, prodekanica navodi kako će se tijekom mjeseca 
veljače 2020. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci održati prezentacija / workshop vezana za korištenje superračunala 
BURA, a na sudjelovanje se do sada prijavilo 14 zaposlenika Fakulteta, pa ukoliko postoji još netko tko se nije stigao prijaviti, 
prodekanica poziva da to učini. Zaključno, prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva još 
jednom prisutne, da joj dostave informacije o planiranim znanstveno – umjetničkim i stručnim skupovima tijekom 2020. godine 
kako bi ih mogli promovirati na razini Sveučilišta i šire, te uvrstiti iste u programe Sveučilišta i aktivnosti vezane za EPK2020. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da su započeli na 

rashladnom sustavu u zgradi Fakulteta, te se glede toga ne očekuju nikakve smetnje. Dalje, prodekan navodi kako je 

nabavljeno 30 novih računala, te su u kabineti G-111 gotovo sva računala zamijenjena novim. Također, prodekan izvještava 

prisutne članove kako će u dogledno vrijeme, zbog dotrajalosti biti zamijenjeni i fotokopirni uređaji koji se nalaze na katov ima 

zgrade Fakulteta. Zaključno, prodekan za poslovne odnose ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o ispitivanju 

zapošljivosti studenata nakon završetka određenog studija koje je provelo Sveučilište u Rijeci. 

Predstavnica studenata Matea Vareško, ukratko izvještava prisutne o tome da su održani i završeni dopunski studentski 
izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci, te je izabran i novi sastav 
Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u Rijeci kao i novi predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću Građevinskog 
fakulteta u Rijeci. Ujedno, predstavnica studenata napominje prisutnim članovima kako je raspisan Natječaj Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2020. godini, te se nada kako će prijave na isti biti uspješne. 
 

Točka 3. Raspis 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. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

 O D L U K A 
 

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redoviti profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 
znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 
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2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

1.  Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 

2.  Prof. dr. sc. Željko Arbanas, 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 4. Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand 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 Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku 
mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na 
rad, i imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje predmetnog postupka. 

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 suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 

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, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

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

1. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2. Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

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

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

Točka 5. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2019./2020. na: 
a)Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b)Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

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

O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na Preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 

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

 
O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Završni rad na Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo u 
ak. god. 2019./2020. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 
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Točka 6. Odluka o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2019./2020. na: 
a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
u ak. god. 2019./2020. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 

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

 
O D L U K A 

1. Usvaja se Prijedlog načina izvedbe kolegija Diplomski rad na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju 
Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

2. Prijedlog iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio. 

 

Točka 7. Imenovanja predstojnika zavoda: 
a) Zavoda za hidrotehniku i geotehniku 
b) Zavoda za računalno modeliranje materijala i konstrukcija 

a) Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, sa 38 glasova „za“ te 1 glasom „protiv“, natpolovičnom većinom glasova 
prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

 
O D L U K A 

 
1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić imenuje se za predstojnicu Zavoda za hidrotehniku i geotehniku na mandat od četiri 

godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Prof. dr. sc. Ivica Kožar imenuje se za predstojnika Zavoda za računalno modeliranje materijala i konstrukcija na 

mandat od četiri godine. 
 

2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 
 

Točka 8. Imenovanja šefova katedri: 
a) Katedre za fiziku i druge predmete, 
b) Katedre za tehničku mehaniku, 
c) Katedra za prometnice, 
d) Katedre za arhitekturu i urbanizam 

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

 
O D L U K A 

 
1. Prof. dr. sc. Boris Podobnik imenuje se za šefa Katedre za fiziku i druge predmete na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 
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b) Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
O D L U K A 

 
1. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić imenuje se za šeficu Katedre za tehničku mehaniku na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš imenuje se za šeficu Katedre za prometnice na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 

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

 
O D L U K A 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić imenuje se za šeficu Katedre za arhitekturu i urbanizam na mandat od četiri godine. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 

 
Točka 9. Imenovanje voditelja Laboratorija za hidrotehniku. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Doc dr. sc. Igor Ružić, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docent, imenuje se voditeljem 
Laboratorija za hidrotehniku na mandat od četiri (4) godine.  

2. Ova odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2020. godine. 

Točka 10. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, sa 37 glasova „za“ te 2 „suzdržana“ glasa, natpolovičnom većinom glasova 
prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 

1. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci daje suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci iz točke 1. 
čini sastavni dio ove odluke. 

3. Ova odluka dostavlja se na suglasnost Senatu Sveučilišta u Rijeci.  
 

Točka 11. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
izv. prof. dr. sc. Davora Grandića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Davora 
Grandića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničke znanosti, 
znanstvenom polju građevinarstvo. 

 



8 

 

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 12. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Gorana Volfa u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. Gorana Volfa 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 13.Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
prof. dr. sc. Željka Arbanasa u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području 
tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor prof. dr. sc. Željka Arbanasa 
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 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. 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:00 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


