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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/20-01/03 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-2 
Rijeka, 24. ožujak 2020.  

1. IZVANREDNA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 

ELEKTRONIČKA SJEDNICA 
 
Z A P I S N I K 24. ožujak 2020.    15:00 h    
 

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.  

 
Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, uputila je u petak, dana 20. ožujka 2020. godine, Fakultetskom vijeću 
putem e-maila poziv za 1. izvanrednu sjednicu u 2020. godini Uz poziv je obrazložila da se ova izvanredna sjednica 
Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini održava elektroničkim putem, sukladno donesenim 
preporukama i odlukama o postupanju za vrijeme pandemije koronavirusa COVID – 19. Slijedom navedenog, odlučeno je 
sazvati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća. Sjednica se održavala elektroničkim putem do utorka, 24. ožujka 2020. 
godine u 15:00 sati.  
 
Predložen je sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor: 
a) 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. 

 
b) 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 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. 
 

4. Raspis natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2020./2021.: 
a) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine; 
b) Preddiplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su prijavljeni 
putem NISpVU sustava. 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo. 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Studijskog programa Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo. 

7. Usvajanje odluke o Izvješću Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorskog rada studenta Antona Bogdanića, 
mag. ing. aedif. 

8. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produktivnosti i radu na znanstvenim projektima za 2019. godinu. 

9. Donošenje oduke o upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
u ak. god. 2020./2021. 

10. Izvještaj o provedenim aktivnostima sukladno planu aktivnosti po preporukama povjerenstva za Unutarnju 
prosudbu SOK-a. 

11. Odluka o proceduri za promociju studija. 

12. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, dr. sc. Josipa Peranića, na osobni zahtjev. 

13. Usvajanje Izvješća po UNIRI strategiji za 2019. godinu. 

14. Odluka o usvajanju izmjena Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
GF Rijeka za 2020. godinu. 

15. Imenovanje člana u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
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16. Potvrda izbora predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Fakultetsko vijeće GF RI. 

  
 

 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da po dostavljenom pozivu glasaju putem e-maila na adresu: 
robert.brusnjak@gradri.uniri.hr zaokruživanjem/podcrtavanjem odgovora o prihvaćanju predloženog dnevnog reda i svakoj 
točci dnevnog reda najkasnije do 24. ožujka 2020. u 15:00 sati uz navođenje imena i prezimena člana Vijeća te datuma 
glasanja. Glasački listić dostavljen je u privitku poziva.  

 
U periodu od dostave poziva do 24.03.2020. u 15:00 sati, utvrđeno je da su na traženi način glasali sljedeći članovi 
Fakultetskog vijeća: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
2. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 
3. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević  
4. doc. dr. sc. Bojana Horvat 
5. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš 
6. doc. dr. sc. Elvis Žic 
7. prof. dr. sc. Željko Arbanas 
8. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  
9. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  
10. doc. dr. sc. Josip Rubinić 
11. Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. 
12. doc. dr. sc. Natalija Bede 
13. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić  
14. doc. dr. sc. Neira Torić Malić 
15. doc. dr. sc. Iva Mrak 
16. doc. dr. sc. Teo Mudrić 
17. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 
18. doc. dr. sc. Željko Smolčić 
19. doc. dr. sc. Paulina Krolo 
20. prof. dr. sc. Gordan Jelenić 
21. Saša Čohar-Mančić, prof. 
22. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 
23. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić 
24. doc. dr. sc. Ivan Marović 
25. doc. dr. sc. Leo Škec  
26. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  
27. doc. dr. sc. Goran Volf   
28. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan  
29. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  
30. prof. dr. sc. Ivica Kožar 
31. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić  
32. doc. dr. sc. Paulo Šćulac 
33. doc. dr. sc. Edita Papa Dukić  
34. doc. dr. sc. Nina Čeh  
35. doc. dr. sc. Nino Krvavica 
36. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić 
37. Sara Pajalić, mag. ing. aedif. 
38. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić 
39. Filip Horvat, mag. Informatol. 
40. Luka Srdoč 
41. Emina Smaltić 
42. Matea Vareško 
43. Simona Ivić 

 
Prebrojavanjem dostavljenih glasačkih listića utvrđeno je da ih je 43, odnosno da je glasala natpolovična većina članova 
Vijeća (od ukupno 52), što je uvjet za donošenje pravovaljanih odluka. Pregledom glasačkih listića utvrđeno je da je svih 43 
listića valjano, te da su usvojene predložene točke dnevnog reda, glasanjem na način da je 39 glasalo za usvajanje 
predloženih točaka dnevnog reda dok je 4 glasalo protiv. 
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Ad.1. Zapisnik s 02. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja 

 
Ad.2. Izvješća dekanice, prodekanice za nastavu i studente, prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj, prodekanice za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, prodekana za poslovne odnose i predstavnika studenata dana su u 
pisanoj formi, te su kao takva objedinjena u jedan zajednički dokument kojim su putem SharePoint Portala prezentirana 
članovima Fakultetskog vijeća. Predmetna izvješća su sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 

 
Ad.3. a) Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena 
grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
2. Ova odluka dostavlja se na potvrdu Sveučilištu u Rijeci.  

 
 
 
 
Ad.3. b) Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Dr. sc. Azam Arefi, izabire se 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. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
 

 
Ad.4. Sa 42 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Građevinarstva u akademskoj 
godini 2020./2021.: 
 
a) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine. 
 
b) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za 
kandidate koji su prijavljeni putem NISpVU sustava. 

 
2. Prijedlog iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Ad. 5. Sa 30 glasova „za“, 10 glasova „protiv“ te 3 „suzdržana“ glasa, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je 
sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 
2020./2021. na: 

 
Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 

2. Prijedlozi izmjena i dopuna iz točke 1. sastavni su dijelovi ove odluke. 
 
 

 

 
Ad. 6. Sa 33 glasova „za“, 8 glasova „protiv“ te 2 „suzdržana“ glasa, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je 
sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 
2020./2021. na: 

 
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 

2. Prijedlozi izmjena i dopuna iz točke 1. sastavni su dijelovi ove odluke 
 

 
Ad. 7. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

Prihvaća se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Antona Bogdanića, mag. ing. aedif., pod pod 
naslovom: „Sidreni kanali u spregnutim betonskim pločama: eksperimentalno i numeričko istraživanje - Anchor Channels in 
Composite Concrete Slabs: Experimental and Numerical Investigation.“ 

 
Ad. 8. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

 
1. Prihvaća se Izvješće o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2019. godini na Građevinskom 

fakultetu u Rijeci. 

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
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Ad. 9. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Prijedlog upisnih kvota Odbora za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci, za upis u 1. godinu 
Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2020./2021.: 

 
a) Studij u punom radnom vremenu: 8 studenata; 
b) Studij u dijelu radnog vremena: 7 studenata; 

 
2. Prijedlog Odbora za doktorski studij iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 
 

 
Ad. 10. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2019. godini prema Planu aktivnosti po preporukama 

Povjerenstva za Unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

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

 

 
Ad. 11. Sa 42 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se procedura promocije studija Građevinskog fakulteta u Rijeci za Priručnik za kvalitetu Građevinskog 

fakulteta u Rijeci. 

 
2. Procedura promocije studija iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

 
Ad. 12. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Josipa Peranića u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 
pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 
2. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, član 
3. Prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predmetno znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu 
Povjerenstva. 
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Ad. 13. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi UNIRI strategije za 2019. godini na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

 

 
Ad. 14. Sa 42 glasova „za“ te 1 glasom „protiv“, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Potvrđuju se Izmjene Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2020. godinu.  

 
2. Prijedlog Izmjena Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. 

čini sastavni dio ove odluke. 
 
3. Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

 
Ad. 15. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 

1. U Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, umjesto izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović, imenuje se: 

- Izv. prof. dr. sc. Davor Grandić 

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

3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

 
Ad. 16. 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 

 

(Anton Bogdanić, zamjenik predstavnice) 

 

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

 

(Tomislav Franković, zamjenik predstavnice) 
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3. Matea Vareško – predstavnica studenata 

 

(Sara Loina, zamjenica predstavnice) 

 

4. Luka Srdoč - predstavnik studenata 

 

(Teo Zonta, zamjenik predstavnika) 

 

5. Emina Smlatić - predstavnica studenata 

 

(Lazar Lukačević, zamjenik predstavnice) 

 

6. Filip Tomas – predstavnik studenata 

 

(Ivan Sindičić, zamjenik predstavnika) 

 

7. Ivana Andričević – predstavnica studenata 

 

(Simona Ivić, zamjenica predstavnice) 

 

8. Leona Zajec - predstavnica studenata 

 

(Matija Tadić, zamjenik predstavnice) 

 

2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Glasački listići sastavni su dio ovog zapisnika. 

 
Zapisnik sastavio:                                               Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                          Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
 

 


