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41. Simona Ivić Predstavnica studenata 

42. Filip Tomas Predstavnik studenata 

43. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt Opravdano 

2. prof. dr. sc. Gordan Jelenić Opravdano 

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  

4. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  

5. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

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

7. doc. dr. sc. Natalija Bede Opravdano 

8. Matea Vareško Predstavnica studenata        Opravdano 

9. Emina Smlatić Predstavnica studenata        Opravdano 

10. Leona Zajec Predstavnica studenata        Opravdano 

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 u točki 3. Dnevnog reda naziva Raspis natječaja za izbor, dodaju: podtočka e) naziva “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“, te podtočka f) 
naziva „jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno 
vrijeme na rok od četiri godine“. Nakon što je isti pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 03. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Raspis natječaja za izbor: 
 
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 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. 

 
d) 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. 
 
e) 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. 
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f) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na 
određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 

4. Raspis natječaja za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.: 
a) Diplomski sveučilišni studij  
b) Specijalistički diplomski stručni studij 
 

5.  Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2020./2021. 

6. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstva“. 

7. Odluka o Izvješću o ispitivanju zadovoljstva završenih studenata u ak. god. 2018./2019. 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 

9. Donošenje Odluke o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru projektne linije „Znanstveno-
istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI). 

10 Imenovanje člana iz redova suradnika u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u 
Rijeci. 

11 Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u 
Rijeci za provođenje studentskih izbora. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 03. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 03. izvanredne 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 42. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci održana online putem platforme Microsoft Teams. Na istoj sjednici, Senat je 
potvrdio izbor u zvanje redovitog profesora u trajno zvanje dr. sc. Željku Arbanasu  te redovitog profesora prvi izbor dr. sc. 
Davoru Grandiću, oboje s Građevinskog fakulteta u Rijeci. Nadalje, dekanica napominje da je na istoj sjednici usvojen i 
Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. Pravilnikom se uređuju pitanja vezana za 
postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija provedenog na 
inozemnom visokom učilištu, a u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci. Također, Senat Sveučilišta u Rijeci donio 
je Odluku o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. akademskoj godini. U slučaju eventualnog pogoršanja 
epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj izazvane pandemijom COVID-19, sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne 
zaštite, rokovi i načini prijave i upisa na visoka učilišta iz ovog natječaja podložni su promjenama. Ujedno, dekanica napominje 
da je donesena i Odluka o usvajanju okvirnog kalendara nastave i ispitnih rokova Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 
2020./2021.. a u slučaju eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, Senat može donijeti i 
izmjene usvojenog kalendara. Nastavno, dekanica napominje da je dio sjednice Senata bio posvećen tematskim točkama 
temeljem kojih je Senat usvojio Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Sveučilišta u Rijeci za 2019. 
(Rektorat i odjeli). Usvojeno je i Izvješće o rezultatima provedene analize i utvrđenim preporukama za znanstveno-istraživačku 
i umjetničku djelatnost u okolnostima COVID-19 epidemije te institucijskim mjerama podrške s ciljem održavanja i 
unaprjeđenja nastavnih, znanstvenih/umjetničkih aktivnosti te aktivnosti internacionalizacije i transfera znanja nastalim uslijed 
okolnosti pandemije koronavirusa. Nastavno, dekanica napominje kako se do 10. lipnja 2020. godine održavala javna rasprava 
o prijedlogu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti. Postupak recenzije i cijela procedura je na sastavnicama Sveučilišta, dok bi 
Povjerenstvo Sveučilišta formalno rješavalo o predmetu izdavanja, a postoji mogućnost da izdavači izvan Sveučilišta, odnosno 
sastavnica Sveučilišta tiskaju sveučilišni udžbenik. Zaključno, dekanica napominje kako je nadležno Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, obrazloženi zahtjev Građevinskog fakulteta u Rijeci od 19. travnja 2020. godine za izdavanje suglasnosti za 
zapošljavanje, točnije promjenu strukture radnih mjesta i napredovanja u više zvanje, u većem dijelu odbilo, dok je u manjem 
dijelu zahtjev prihvaćen. 

Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća informira članove 
Fakultetskog vijeća kako su definirani ispitni rokovi do kraja akademske godine, kao i način njihova izvođenja. Prodekanica 
napominje da su ovaj tjedan započeli ispiti ljetnog ispitnog roka, a tijekom svibnja i u prvoj polovici lipnja održani su isp iti 
trećeg roka za predmete zimskog semestra. Dio ispita održava se na daljinu, a dio na Fakultetu, a do sada nisu zaprimljene 
informacije o eventualnim problemima glede održavanja ispita. Ujedno, prodekanica napominje da će se pismeni ispit iz 
matematike i fizike za razredbeni postupak za kandidate starije od 24 godine koji se upisuju na Preddiplomski stručni 
(izvanredni) studij, održati u utorak, 23. lipnja 2020. godine. Nastavno, prodekanica ističe kako je rok za predaju završnih i 
diplomskih radova zaključno do 07. srpnja 2020. godine, dok će se obrane radova održati u razdoblju od 09. do 13. srpnja 
2020. godine, odnosno od 14. do 17. srpnja 2020. godine. U nastavku prodekanica navodi kako je u utorak, 16. lipnja 2020. 
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godine održana 34. sjednica Stručnog vijeća centra za Studije. Kao važnu informaciju sa održane sjednice treba istaknuti da 
su dane preporuke za izvođenje nastave u akademskoj godini 2020.2021. Radi se o Hibridnom modelu nastave u kojem 
nastava može izvoditi djelomično online, a kao potporu izvođenju ovog modela nastave, planira se organiziranje edukacija 
(srpanj/rujan 2020.), kao i potpore u nabavci informatičke opreme za studente i nastavnike putem popusta kod dobavljača i 
raznih kreditnih linija. Zaključno, prodekanica za nastavu i studente izvještava prisutne članove Vijeća o trenutnom stanju 
prijava za upis na Preddiplomske studije Građevinskog fakulteta u Rijeci, te nakon iznesenih podataka, napominje da je u 
odnosu na prošlu godinu, značajno povećan broj prijavljenih za upis na Preddiplomski sveučilišni studij dok je nešto smanjen 
na Preddiplomski stručni studij, ali je sveukupno ipak zabilježen veći interes za predmetne studije Fakulteta. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da je u sklopu Erasmus+ programa produžen natječaj za mobilnost studenata, dok su natječaji za stručnu praksu o 

mobilnost u ljetnom semestru sljedeće ak. god. otvoreni su do 21. rujna 2020. godine. Prodekanica napominje da se u 

sljedećoj ak. god. nudi 55 predmeta na stranom jeziku, 22 na preddiplomskoj razini i 32 na diplomskoj razini, a  potpisana su 

24 ugovora. Nedavno je potpisan i ugovor sa Školom za napredne studije iz Lucce u Italiji za mobilnost doktorskih studenata i 

nastavnika na čemu se prodekanica zahvaljuje kolegici Ivani Pranjić na kontaktu i angažmanu oko potpisivanja ugovora. Dalje, 

prodekanica ističe kako je početkom mjeseca svoj jednomjesečni online boravak završilo je 14 studenata iz Reimsa koji su 

radili na svojim projektima uz vođenje nastavnika Fakulteta: prof. dr. sc. Aleksandre Deluka-Tibljaš, doc. dr. sc.  Sanje 

Šurdonja, doc. dr. sc. Nine Čeh, doc. dr. sc. Sanje Dugonjić Jovančević, izv. prof. dr. sc. Dragana Ribarića, doc. dr. sc. Ed ite 

Papa Dukić i doc. dr. sc. Lea Škeca. U nastavku prodekanica navodi kako su, kroz komunikaciju s predstavnicima studenata u 

okviru online sastanaka Ureda za odnose sa studentima, uz nekoliko komentara u svrhu poboljšanja nastave, stigle i brojne 

pohvale nastavnicima za njihov rad i zalaganje. Nastavnike koji su pohvaljeni prodekanica je pojedinačno obavijestila o tome, 

kao i dekanicu Fakulteta. Studenti Diplomskog sveučilišnog studija nisu se očitovali kroz spomenuti dopis, a pohvaljeni su 

sljedeći nastavnici: dr. sc. Leo Škec, dr. sc. Nina Čeh, dr. sc. Nevenka Ožanić, dr. sc. Elvis Žic, Marko Franković, Ines 

Radošević, Maura Jurić, dr. sc. Iva Mrak, Igor Golčić, dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, Sara Pajalić, dr. sc. Bojana Horvat te 

dr. sc. Silvija Mrakovčić. Nadalje, na sjednici Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci održanoj u mjesecu svibnju usvojeni su 

sljedeći upitnici: Upitnik o iskustvima rada u online okruženju na Sveučilištu u Rijeci tijekom pandemijske situacije (za 

nastavnike i studente), izmijenjeni upitnik za ispitivanje zadovoljstva studenata (za završene studente) te izmijenjena anketa 

za vrednovanje rada nastavnika i nastavnog procesa za ljetni semestar ak. god. 2019./2020. (za studente, prilagođeno 

izvođenju nastave na daljinu). Također, na sjednici Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci održanoj u  mjesecu lipnju 

predstavljeni su rezultati iz upitnika o iskustvima rada u online okruženju, a rezultate će prodekanica predstaviti na sljedećoj 

sjednici vijeća nakon što ih analizira Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. Zaključno, prodekanica za osiguravanje 

kvalitete i razvoj izvještava prisutne članove Vijeća o Izvješću radne grupe za promociju Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Napominje da je tijekom protekle godine radna grupa održala 4 sastanka. Aktivnosti koje su proveli u tom razdoblju su 

sljedeće: izrada plakata i ažuriranje sadržaja letka s informacijama o studijima, održane prezentacije preddiplomskih studija u 

12 srednjih škola naše i susjednih županija te poslani letci u ostale srednje škole, predstavljanje na sajmovima stipendija u 

Rijeci i Zagrebu, otvaranje Facebook stranice fakulteta, uređenje prostora za druženje na 1. i 2. katu zgrade fakulteta, 

pokrenute aktivnosti oko izrade promotivnih fotografija i video materijala, tiskanje majica s novim logom fakulteta, organizacija 

Božićnih radionica, definirana događanja u okviru Dana otvorenih vrata koji je zbog trenutne situacije odgođen no planira se 

održati u jednom dijelu online. 

 

Prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, doc dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća ukratko izvještava da su dobivena dva projekta financirana iz EU fondova na kojima je Građevinski 
fakultet u Rijeci partnerska institucija (jedan kojem je voditelj Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i drugi kojem je voditelj 
Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagreb). Nadalje, prodekanica napominje kako je prijava IRI projekta na kojem 
je Građevinski fakultet u Rijeci također partner (prijavitelj je TEHNOPLAST PROFILI d.o.o.), prošla administrativnu provjeru, 
provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjenu kvalitete, i upućena je na provjeru prihvatljivosti troškova nakon čega slijedi 
odluka o financiranju. U nastavku, prodekanica napominje da je Građevinski fakultet u Rijeci, kao jedan od partnera, 
sudjelovao u prijavi Erasmus+ KA203 projekta The Amplification of the Student Government in Europe (prijavitelj je Sveučilište 
Sjever, partneri iz 4 zemlje- Poljska, Ukrajina, Slovenija, Hrvatska). Glavni ciljevi projekta su kulturna razmjena, razmjena 
iskustava, uvođenje inovacija, demokratizacija društva, povećanje društvene aktivnosti, poboljšanje kvalitete nastave stranih 
jezika, poticanje znanstvene aktivnosti i povećanje stručnosti studentskog upravljanja. Predmetna prijava je u postupku 
evaluacije. Ujedno, prodekanica obavještava prisutne članove Vijeća kako se odustalo od prijave COFOUND projekta na razini 
Sveučilišta zbog rezerviranosti sastavnica oko pitanja potrebnih vlastitih sredstava. Dalje, prodekanica navodi kako je 08. 
lipnja 2020. godine održan sastanak Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte (SVIIP) Sveučilišta u Rijeci, 
te je najavljeno raspisivanje natječaja za mlade znanstvenike i umjetnike kao i poziv za multidisciplinarne projekte vezane uz 
COVID-19. Raspisan je natječaj za sufinanciranje časopisa UNIRI, a koji je otvoren do 05. srpnja 2020. godine. Također, 
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napravljena je prva draft verzija opisa studijskog programa interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Science & Society (nositelj programa je Sveučilište u Rijeci). Ujedno, prodekanica napominje kako se web stranici 
Građevinskog fakulteta mogu pogledati i aktualne obavijesti Centra za EU projekte. Zaključno, prodekanica za znanstveno-
istraživački rad i međunarodnu suradnju navodi da su izmjene programa poslijediplomskog doktorskog studija u završnoj fazi, 
te poziva nositelje kolegija ukoliko je na njihovom kolegiju planiran laboratorijski rad da joj jave koji dio ECTS bodova treba 
istom pridružiti, iz razloga što prema sadašnjoj evidenciji laboratorijski rad nema dodijeljene ECTS bodove. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da se na Sveučilištu u 

Rijeci provode mjere za unaprjeđenje transfera znanja što uključuje sve naplatne poslove koji se rade s gospodarstvom. U tom 

pravcu nastoji se dodijeliti priznanja za transfer znanja, nastoje se osigurati financijska sredstva i uspostava zajedničke baze 

podataka na nivou Sveučilišta, te pružanje pravne i stručne pomoći. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje da je 

rashladni sustav u zgradi Fakulteta u funkciji te se trenutno provodi dezinfekcija sustava. 

Predstavnik studenata Luka Srdoč, u sklopu svojeg izvješća, ukratko se zahvaljuje upravi i nastavnicima Fakulteta na 
organizaciji nastave i ispitnih rokova tijekom provođenja mjera prouzročenih COVID-19 situacijom, te ujedno napominje da je 
započela provedba izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 
 

Točka 3. Raspis natječaja za izbor: 
 
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 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. 

 
d) 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. 
 
e) 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. 
 
f) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje 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. 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, 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. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 

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

3. Doc. dr. sc. Natalija Bede, članica 

4. Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, članica. 

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 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 ili do prestanka financiranja projekta. 

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

1. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 

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

3. Doc. dr. sc. Natalija Bede, članica 

4. Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, članica. 

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 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 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. 
 

d) Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
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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 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. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

 

1. Doc. dr. sc. Igor Ružić, član 

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

3. Doc. dr. sc. Nino Krvavica, član. 

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

 
e) 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 
izvanredni profesor  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. Željko Arbanas, član 

2. Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, član 

3. Izv. prof. dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

vanjski član. 

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

f) 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 
poslijedoktorand, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na 
Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 

  
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 
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Sveučilišta u Splitu, vanjska članica. 

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

 
Točka 4. Raspis natječaja za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.: 
a) Diplomski sveučilišni studij  
b) Specijalistički diplomski stručni studij 
 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, sa 41 glasom „za“, 1 glasom „protiv“ te 1 
„suzdržanim“ glasom u odnosu na podtočku 4 a), te sa 42 glasa „za“  i 1 „suzdržanim glasom“ u odnosu na podtočku 4 b), 
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, usvojena je sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i 
Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021. 

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

 

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2020./2021. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika za akademsku godinu 2020./2021. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci 

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

 

Točka 6. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstva“. 

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 teksta natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstva“. 

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

 

Točka 7. Odluka o Izvješću o ispitivanju zadovoljstva završenih studenata u ak. god. 2018./2019. 

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 ispitivanju zadovoljstva završenih studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 

godini 2018./2019. 

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

 

Točka 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u 
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akademskoj godini 2020./2021. 
 

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

 
Točka 9. Donošenje Odluke o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru projektne linije „Znanstveno-
istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI). 

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

ODLUKA 
O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

 
I. 

Ovim se pozivom pokreće 1. ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstveno-istraživačkih projekata Građevinskog fakulteta u 
Rijeci (u daljnjem tekstu: GRADRI) u okviru projektne linije „Znanstveno –istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci“ 
(u daljnjem tekstu ZIP UNIRI) s ciljem potpore realizaciji Strategije Sveučilišta u Rijeci, Strategije razvoja GRADRI i Strategije 
znanstvenih istraživanja GRADRI.  

 
CILJEVI 

II. 
Općim ciljem znanstvenih projekata utvrđuje se provođenje onih znanstvenih istraživanja kojima se realiziraju ciljevi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020., dok se posebni ciljevi odnose na realizaciju ciljeva Strategije znanstvenih istraživanja 
GRADRI, posebice s obzirom na specifično znanstveno područje, širenje znanstvenog horizonta, stjecanje iskustva mlađih 
istraživača u znanstveno-istraživačkom radu, integriranje studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u 
znanstvenu zajednicu te formiranje timova istraživača na sastavnicama i među sastavnicama Sveučilišta, uz uključivanje 
istaknutih znanstvenika iz drugih znanstvenih organizacija.  
 
Teme projekata trebaju biti relevantne, aktualne i inovativne te usmjerene ka novim spoznajama teorijske i aplikativne naravi 
iz područja tehničkih znanosti. 

 
FINANCIRANJE 

III. 
Financiranje 1. ciklusa planirano je u iznosu od 60.000,00 HRK. Okvirni iznos za financiranje pojedinačnog projekta određuje 
se u iznosu od 20.000,00 HRK i odnosi se na čitavo razdoblje trajanja projekta. 
 
Trajanje projekta utvrđuje se na dvije godine.  
 
Sredstva dodijeljena znanstveno-istraživačkom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke 
osnove istraživanja te za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (troškovi terenskog rada i laboratorijskih ispitivanja; 
objava radova; troškovi sudjelovanje na kongresima– kotizacija, smještaj i dnevnice; nabavka knjiga i časopisa; statistike; 
mobilnost istraživača).  
 
Sredstva dodijeljena projektu su namjenska, ne predstavljaju vlastiti prihod u smislu čl. 52. Zakona o proračunu (NN 87/08, 
136/12 i 15/15) i ne mogu se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodaci na plaću, autorski honorari), nabavku 
kapitalne opreme ili druge uobičajene informatičke ili telekomunikacijske opreme (računala, printeri, pametni telefoni i sl.) te za 
podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“). 
 
Služba za financijsko-računovodstvene poslove GRADRI dužna je zasebno pratiti tijek sredstava svakog projekta, a vodite lj 
projekta kao sastavni dio Godišnjeg izvješća, podnosi i financijsko izvješće. 
 
Namjensko trošenje utvrđuje se planom prilikom prijave projekta te Ugovorom o financiranju znanstvenog projekta. 
 
Ukoliko  nakon evaluacije nisu dodijeljena sva sredstva, neutrošeni dio se preraspoređuje u naredne natječaje za znanstvene 
projekte sastavnice.  
 

ISTRAŽIVAČKI TIM 
IV. 

Istraživački tim mogu sačinjavati zaposlenici GRADRI (osnovni tim) i vanjski članovi tima. Minimalan broj članova 
istraživačkog tima je tri (3). Udio članova istraživačkog tima s GRADRI mora iznositi minimalno 50%. 
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Član tima – zaposlenik GRADRI, može biti svaka osoba u znanstveno-nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju. Članovi 
istraživačkog tima mogu biti i studenti diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija GRADRI. 
 
Vanjski član istraživačkog tima može biti osoba koja je u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju, a zaposlena na nekoj 
od sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili u drugoj znanstvenoj organizaciji u zemlji ili u inozemstvu. Član istraživačkog tima može 
biti i stručnjak iz gospodarstva ili lokalne, regionalne i državne uprave. 
 
Troškove vanjskih članova istraživačkog tima nije moguće financirati iz sredstava projekta. 
 
U jednom izbornom ciklusu istraživač može biti prijavljen samo jednom. U sljedećim godinama istraživač može sudjelovati u 
dva istraživačka tima, jednom kao voditelj i jednom kao istraživač, ili oba puta kao istraživač. 
 
Voditelj projekta je član istraživačkog tima, zaposlenik GRADRI, i može biti istraživač s doktoratom znanosti u znanstveno-
nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju, koji u trenutku prijave nije voditelj nekog projekta. 
 
U slučaju prekida radnog odnosa, voditeljstvo projekta može se prenijeti  na jednog od članova tima.  
 
U slučaju prekida radnog odnosa istraživača sa sastavnicom, istraživač može ostati član istraživačkog tima, ali se njegovi 
troškovi ne mogu financirati iz sredstava projekta.  
 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
V. 

Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni javnosti. Rezultate i tijek istraživanja javnost treba biti u mogućnosti pratiti preko 
mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci i mrežne stranice GRADRI. O sadržaju i rezultatima projekta, javnost se upoznaje putem 
prezentacije nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekata te krajem razdoblja trajanja projekta.  
 
Rezultatima istraživanja smatraju se objavljeni znanstveni radovi, te radovi prihvaćeni za objavljivanje, o čemu svjedoči 
potvrda uredništva časopisa ili uredničkog odbora kongresa. 
 
Rezultati istraživanja na projektu objavljuju se na kongresima, u domaćim i inozemnim časopisima.  
 
U razdoblju trajanja projekta svaki je istraživač, samostalno ili u koautorstvu, dužan objaviti barem jedan znanstveni rad u 
relevantnoj znanstvenoj publikaciji. Relevantnim znanstvenim publikacijama smatraju se radovi kategorije A objavljeni u 
časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection), sukladno članku 14. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (NN 28/2017). 

 
Broj objavljenih radova po projektu ne može biti manji od broja članova tima. Rad mora sadržavati isključivo rezultate 
istraživanja na predmetnom projektu, ili dodatno rezultate istraživanja povezanog projekta druge sastavnice iz ove projektne 
linije. 
 
Rezultatom istraživanja smatraju se samo oni radovi koji sadrže izjavu u kojoj se kao izvor financiranja navodi naziv ove 
projektne linije te broj i naziv projekta.  

PRIJAVA PROJEKATA 
VI. 

Prijava projekta podnosi se na Obrascu prijave koji je objavljen na internim mrežnim stranicama GRADRI i Sveučilišta. 
Prijava se podnosi elektroničkim putem na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci:  projekti.gradri@uniri.hr.  
 
Svi potencijalni istraživači, članovi tima, dužni su imati ažurirane podatke u javnim korisničkim profilima Google Scholar, 
ORCID i Publons, te ažuriran popis radova u bazi Hrvatske znanstvene bibliografije (bib.irb.hr). Vanjski članovi istraživačkog 
tima dužni su imati ažurirane podatke u Google Scholar-u.  
 
U slučaju nepotpunih podataka, prijava projekta neće biti razmatrana. 
 
Prijave nije potrebno otisnuti i poslati poštom. Prijave se podnose na engleskom jeziku.  
 

VREDNOVANJE PROJEKATA 
VII. 

Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovat će  međunarodne recenzentske timove od tri (3) člana rukovodeći se načelom 
zastupljenosti svih polja unutar znanstvenog područja. Zastupljenost predstavnika polja usklađuje se sa poljima kojima 
pripadaju projektne prijave. Zadaće recenzenata su:   

mailto:projekti.gradri@uniri.hr


11 

 

- vrednovati kvalitetu projektnih prijedloga s obzirom na kriterije iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga (opći kriteriji) i 
Odluke o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga sastavnice (posebni kriteriji) 

- evaluirati godišnja i završna izvješća o tijeku istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za 
financiranje. 

 
Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovati će Povjerenstvo za vrednovanje i praćenje realizacije ZIP UNIRI (u nastavku: 
Povjerenstvo). Povjerenstvo čine prodekani za znanost svih sastavnica koje sudjeluju u godišnjem projektnom ciklusu. 
Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana. Iznimno, u slučaju da se u godišnji projektni ciklus uključe manje od tri 
sastavnice , članove Povjerenstva čine prorektor za znanost Sveučilišta i čelnik sastavnice.  
Zadaće povjerenstva su: 
- na osnovu rezultata recenzijskog postupka sastaviti rang liste i izvršiti odabir projektnih prijedloga za financiranje 
- izraditi Izvješće te dostaviti Rektorici prijedlog Odluke o prihvaćanju i financiranju projekata 
- na osnovu rezultata evaluacije godišnjih i završnih izvješća projekata koje provode recenzenti, podnijeti Izvješće 

Rektorici o tijeku istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za financiranje. 
 
Odluku o prihvaćanju i financiranju znanstvenog projekta donosi Rektorica. 
 
Tijekom istraživačkog ciklusa, za tumačenje eventualnih nejasnoća, zaduženi su koordinator/koordinatorica aktivnosti na 
GRADRI i Ured za znanost Sveučilišta.  
 
Kriteriji za vrednovanje projekata 
Prilikom odabira projekata za financiranje, Povjerenstvo Sveučilišta rukovodit će se ovim kriterijima: 

1. znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja: relevantnost i aktualnost teme, kvaliteta i inovativnost istraživačkog 
plana, kompetitivnost projektnog prijedloga u odnosu na već postojeća istraživanja iste tematike, kvaliteta planirane 
znanstvene produkcije, primjenjivost rezultata istraživanja (ponder: 30) 

2. kvaliteta voditelja projekta i projektnog tima: znanstvena kompetentnost voditelja i istraživačkog tima, doktorati 
vezani uz temu istraživanja (ponder: 10) 

3. izvedivost projektnog prijedloga: plan istraživanja i objavljivanja radova, diseminacija rezultata, mobilnost istraživača 
(ponder: 10) 

4. zastupljenost stručnjaka iz gospodarstva, lokalne, regionalne ili državne uprave (ponder: 20) 

5. važnost projekta za gospodarstvo, lokalnu ili regionalnu zajednicu (ponder 30). 
 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata razrađeni su u Naputku za ocjenu projekata i pripadajućem obrascu.  
 

IZVJEŠTAVANJE O TIJEKU PROJEKTA 
VIII. 

Obveza je voditelja projekta upravljati istraživanjem sukladno predloženom Planu istraživanja i Financijskom planu.   
 
Voditelj projekta podnosi Godišnje izvješće o radu na projektu, u kojem referira o realizaciji ciljeva istraživanja planiranih za tu 
godinu. U slučaju odstupanja, argumentira razloge i iznosi prijedlog za nastavak rada. Izvješćem treba obuhvatiti sve 
istraživače, članove tima. Objavljeni znanstveni rad istraživača u osnovi je temeljni dokaz rada i sudjelovanja na projektu. Kod 
mlađih istraživača voditelj posebno ocjenjuje u kojoj su mjeri istraživali u području koje im je prilikom prijave projekta definirano 
kao njihovo područje istraživanja.  
 
U slučaju neispunjavanja obveza predviđenih planom istraživanja (izostanak objave znanstvenih radova s rezultatima 
istraživanja) istraživač neće moći navoditi rad na predmetnom projektu u listi svojih referenci. 
 
Ukoliko dođe do odstupanja u strukturi utrošenih sredstava u odnosu na planiranu, financijskom dijelu Izvješća treba priložiti 
obrazloženje. 
 
Izvještavanje o tijeku projekta vrši se putem Godišnjeg i Završnog izvješća koje se upućuje na e-mail adresu Ureda za znanost 
Sveučilišta u Rijeci, te putem javnog upoznavanja s rezultatima projekta.  
 

TRAJANJE NATJEČAJA 
IX. 

Natječaj je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta i Sveučilišta, a traje kako je navedeno u 
Pozivu rektorice za dostavu projektnih prijedloga u svrhu financiranja znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta 
u Rijeci (ZIP UNIRI). 

 

Točka 10. Imenovanje člana iz redova suradnika u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Građevinskog 
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fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. U Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, umjesto dr. sc. Cele Matan, imenuje se: 

- Jug Drobac, mag. ing. aedif., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent 

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

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

Točka 11. Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno povjerenstvo Građevinskog 
fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora. 

Nakon obrazloženja  i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci predlaže za članove i zamjenike članova Izbornog povjerenstva 
Građevinskog fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora, sljedeće zaposlenike iz redova nastavnog osoblja: 

 
- doc. dr. sc. Edita Papa Dukić – članica 
- prof. dr. sc. Svjetlan Feretić. – zamjenik 
- doc. dr. sc. Teo Mudrić – član 
- doc. dr. sc. Vedran Jagodnik – zamjenik 

 
2. Postupak provedbe izbora propisan je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 

71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. godine. 

 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:10 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


