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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/20-01/04 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-2 
Rijeka, 23. travanj 2020.  

2. IZVANREDNA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 

ELEKTRONIČKA SJEDNICA 
 
Z A P I S N I K 23. travanj 2020.    16:00 h    
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić  - 
dekanica 

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

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
Dekanica, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, uputila je u ponedjeljak, dana 20. travnja 2020. godine, Fakultetskom vijeću, putem e-
maila poziv za 2. 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 od srijede 22. travnja 2020. godine do četvrtka, 23. travnja 2020. 
godine u 16:00 sati.  
 
Predložen je sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva 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. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Sanju Dugonjić Jovančević. 

5. Odluka o uvjetima za prijelaze između Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 

6. Odluka o uvjetima za prijelaze s drugih srodnih studija na Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 
2020./2021. 

7. Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima 
participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2020./2021. 

8. Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 2020./2021. 

9. Usvajanje Izvješća o evaluaciji nastave u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. 

10. Usvajanje Odluke o pokretanju poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 
2019./2020. 

11. Usvajanje Izvedbenog programa nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u ljetnom 
semestru akademske godine 2019./2020. 

12. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, u znanstvenom području tehničke znanosti, polju temeljne tehničke znanosti, dr. sc. Ivana Zambona, 
na osobni zahtjev. 

13. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. sc. 
Josipa Peranića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području tehničke znanosti, polju 
građevinarstvo. 
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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, s početkom od dana 
22. travnja 2020. godine, najkasnije do 23. travnja 2020. u 16:00 sati, uz navođenje imena i prezimena člana Vijeća te datuma 
glasanja. Glasački listić dostavljen je u privitku poziva.  

 
U periodu od dostave poziva do 23.04.2020. u 16:00 sati, utvrđeno je da su na traženi način glasali sljedeći članovi Fakultetskog vijeća 
(navedeni po prispijeću glasačkih listića): 
 

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

 
Prebrojavanjem dostavljenih glasačkih listića utvrđeno je da ih je 41, odnosno da je glasala natpolovična većina članova Vijeća (od 
ukupno 53), što je uvjet za donošenje pravovaljanih odluka. Pregledom glasačkih listića utvrđeno je da je svih 41 listića valjano, te da 
su usvojene predložene točke dnevnog reda, glasanjem na način da je svih 41 članova glasalo za usvajanje predloženih točaka 
dnevnog reda. 
 

 
Ad.1. Sa 40 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom glede točke 5. i 6., natpolovičnom većinom glasova članova, usvojen je zapisnik s 
01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. 
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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. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Davor 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.4. Sa 40 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Sanje Dugonjić Jovančević u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent. 

 
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta utvrđenih Odlukom o nužnim 

uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“, 
broj:122/17), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

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

3. Stručno povjerenstvo obvezno je Fakultetskom vijeću dostaviti mišljenje iz točke 2. ove odluke u roku od 30 dana od 

dana imenovanja, a za pisanje izvješća zadužuje se prvi član. 

 

 
Ad. 5. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 
 

O D L U K A 
 
Utvrđuju se uvjeti za prijelaz između preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci u ak. god. 2020./2021., kako slijedi: 
 
 
1. OPĆI UVJETI 
 
Prijave za prijelaz sa Preddiplomskog sveučilišnog na Preddiplomski stručni studij Građevinskog fakulteta u Rijeci i obrnuto u ak. god. 
2020./2021. primaju se do 11. rujna 2020.  
 
Rang lista kandidata bit će oglašena do 15. rujna 2020., a upis je potrebno provesti do 17. rujna 2020. 
 
Prijaviti se mogu kandidati koji su u tekućoj ak. godini imali status studenta. 
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Studenti studij nastavljaju prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci, Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci i 
Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci i njima definiranim pravima i obvezama.  
 
Prijavi za prijelaz se prilaže: 

- Molba Odboru za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija u kojoj se navodi s kojeg programa student dolazi i 
koji program želi upisati 

- Ovjereni prijepis ocjena  
 
 
2. PRIJELAZ S PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO 
 
Prijelaz s Preddiplomskog sveučilišnog na Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće 
je ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
Kvota u  

2020. /2021. 
Napomena 

Ostvaren jedan od sljedećih uvjeta: 
- min. 18 ECTS u zadnjoj akademskoj godini 

(ujedno posljednjoj godini studija);  
- min. 40 ECTS-a u dvije zadnje godine studiranja;  
- min. prosječno 20 ECTS po godini studiranja; 

 
10 studenata 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij; 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema važećoj 
odluci Fakultetskog vijeća; 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 2. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati rang listu za 
prijelaz. 
 
NAPOMENA:  
Preddiplomski stručni studij se može upisati kao redovni studij i kao izvanredni studij. 
 
 
3. PRIJELAZ S PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO 
 
Prijelaz s Preddiplomskog stručnog na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće 
je ostvariti na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 

Uvjeti, kriteriji 
Kvota u  

2020. /2021. 
Napomena 

- ostvarenih 60 ECTS u jednoj akademskoj godini 
(ujedno posljednjoj godini studija) 

- prosjek ocjena najmanje 3,0; 
 

 
5 studenata 
 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij; 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema važećoj 
odluci Fakultetskog vijeća; 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 3. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati rang listu za 
prijelaz na preddiplomski sveučilišni studijski program Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
NAPOMENA:  
Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više 
godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u ak. god. 2020./2021. na Građevinskom fakultetu 
u Rijeci. 
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Ad. 6. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 
 
 

O D L U K A 
 
Utvrđuju se uvjeti za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij 
Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021., kako slijedi: 
 
1. OPĆI UVJETI 
 
Prijave za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij Građevinskog 
fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. primaju se do 11. rujna 2020.  
 
Rang lista kandidata bit će oglašena do 15. rujna 2020., a upis je potrebno provesti do 17. rujna 2020. 
 
Prijaviti se mogu kandidati koji su u tekućoj ak. godini imali status studenta. 
 
Studenti studij nastavljaju prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci, Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci i 
Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci i njima definiranim pravima i obvezama.  
Ranije postignute ocjene se priznaju i prevode u ECTS sustav ocjenjivanja. 
 
Prijavi za prijelaz se prilaže: 

- Molba Odboru za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija u kojoj se navodi s kojeg programa student dolazi i 
koji program želi upisati 

- Studijski program kojeg student pohađa ili podatke o mrežnoj stranici na kojoj je dostupan studijski program  
- Prijepis ocjena (ovjeren od visokog učilišta s kojeg dolazi) 
- Fotokopija Indeksa ili studentske isprave 

 
Pri upisu potrebno je donijeti svu potrebnu dokumentaciju za upis 1. godine studija. 
 
 
2. SVEUČILIŠNI STUDIJI 
 
Prijelaz s drugih srodnih studija na sveučilišne studije Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je ostvariti na temelju objavljenih 
uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 
 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 

Uvjeti, kriteriji 
Kvota u   

2020. /2021. 
Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u jednoj ak. godini 
(ujedno posljednjoj godini studija); 
 

 
10 studenata 

 
 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij (brojčane i/ili postotne); 

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju kandidati s 
građevinskih fakulteta u Osijeku, Splitu, Zagrebu i 
Mostaru – temeljem ugovora između ovih institucija; 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema studijskom 
programu kojeg upisuje; 
 

- ostvarenih min. 110 ECTS u dvije ak. godine 
(ujedno posljednje godine studija); 
 

 
10 studenata 
 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 

Uvjeti, kriteriji 
Kvota u   

2020. /2021. 
Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u jednoj ak. godini 
(ujedno posljednjoj godini studija); 
 

 
10 studenata 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij (brojčane i/ili postotne); 

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju kandidati s 
građevinskih fakulteta u Osijeku, Splitu, Zagrebu i 
Mostaru – temeljem ugovora između ovih institucija; 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema studijskom 
programu kojeg upisuje; 
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Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 2. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati rang listu za 
prijelaz na sveučilišne studijske programe Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više 
godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u ak. god. 2020./2021. na Građevinskom fakultetu 
u Rijeci. 
 
 
3. STRUČNI STUDIJI 
 
Prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci moguće je ostvariti 
na temelju objavljenih uvjeta te prema predviđenoj kvoti kako slijedi: 
 
 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ 

Uvjeti, kriteriji 
Kvota u   

2020. /2021. 
Napomena 

- ostvarenih min. 50 ECTS u jednoj ak. godini 
(ujedno posljednjoj godini studija); 
 

 
5 studenata 

 
 

- rang lista se formira na temelju prosječne ocjene 
kroz studij (brojčane i/ili postotne); 

- prednost kod upisa uz iste uvjete imaju kandidati s 
građevinskih fakulteta u Osijeku, Splitu, Zagrebu i 
Mostaru – temeljem ugovora između ovih institucija; 

- studentu se priznaju položeni ispiti prema studijskom 
programu kojeg upisuje; 

- ostvarenih min. 110 ECTS u dvije ak. godine 
(ujedno posljednje godine studija); 
 

 
5 studenata 

 
Ukoliko ima kandidata koji u potpunosti ne ispunjavaju uvjete za prijelaz iz točke 3. ove odluke, a predviđena kvota ostane 
nepopunjena, Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija može temeljem dodatnih kriterija formirati rang listu za 
prijelaz na stručni studijski program Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 
Za sve studente kojima bude odobren prijelaz primjenjuje se Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više 
godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u ak. god. 2020./2021. na Građevinskom fakultetu 
u Rijeci. 
 
NAPOMENA:  
Preddiplomski stručni studij se može upisati kao redovni studij i kao izvanredni studij. 

 

 
Ad. 7. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
   o visini participacije u troškovima studija za upis  

u prvu i više godine studija te o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj godini 
2020./2021. 

 
 

1. Opće odredbe 
1.1 .  
 

Puni iznos participacije u troškovima studija za studente preddiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog studija, 
diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: 
Fakultet) iznosi 7.370,00 kn (1 ECTS = 122,83 kn).                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2. Odredbe koje se odnose na redovite studente 
         

2.1. 
 
Participacija redovitih studenata koji u akademskoj godini 2020./2021. po prvi puta upisuju prvu godinu studija podmiruje se iz 
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
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Pravo na subvenciju redoviti student ostvaruje onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja studija. 
 
Redovitim studentima s invaliditetom od 60% i više troškovi studiranja subvencioniraju se onoliko godina koliko odgovara dvostrukom 
propisanom vremenu trajanja studija. 
 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitih studenata, 
plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kn (1 ECTS = 122,83 kn). 
 

2.2. 
 
Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i u akademskoj godini 
2020./2021. upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na ovom Fakultetu, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima 
studija utvrđene u točki 1.1. ove odluke. 
 
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta, 
ima pravo upisati prvu godinu u statusu redovitog studenta studij iste razine ovog Fakulteta bez plaćanja participacije u troškovima 
studija.  
 
Prilikom prijelaza s jednog  studijskog programa na drugi student je obvezan platiti puni iznos participacije u troškovima studija 
utvrđen u točki 1.1. ove odluke. 
Ova odredba ne primjenjuje se na studente kojima je temeljem Odluke o uvjetima za prijelaze između preddiplomskog sveučilišnog i 
preddiplomskog stručnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2020./2021. odobren prijelaz u statusu 
redovitog studenta, uz uvjet da su u akademskoj godini 2019./2020. ostvarili 60 ECTS bodova, u kojem slučaju se zbog izvrsnosti 
oslobađaju plaćanja participacije u troškovima studija. 
Ova odredba ne primjenjuje se ni na studente kojima je temeljem Odluke o uvjetima za prijelaze s drugih srodnih studija na 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci u akademskoj godini 2020./2021. odobren prijelaz u statusu redovitog studenta, uz uvjet da su u akademskoj godini 2019./2020. 
ostvarili 60 ECTS bodova, u kojem slučaju se zbog izvrsnosti oslobađaju plaćanja participacije u troškovima studija.   
   

2.3. 
 
Pravo na subvenciju MZO-a na višim godinama studija stječu redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2019./2020. stekli najmanje 
55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s invaliditetom od 60% i više. 
 

2.4. 
 

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2019./2020. stekli manje od 55 ECTS bodova ali više od 30 ECTS bodova, dužni su 
platiti iznos participacije koji odgovara umnošku ECTS bodova ponovno upisanih predmeta i novčane vrijednosti jednog ECTS boda 
utvrđenog u točki 1.1. ove odluke.  
 

2.5. 
 

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini 2019./2020. ostvarili 30 ECTS bodova ili manje, dužni su platiti puni iznos partic ipacije 
utvrđene u točki 1.1. ove odluke. 

 
2.6. 

 
Troškove participacije za redovite studente snosi Fakultet ukoliko: 

a) su u akademskoj godini 2019./2020. ostvarili 50 ECTS bodova ili više te ostvarili prosječnu ocjenu 4,5 (i/ili prosječnu težinsku 
ocjenu veću od 85 %); 

b) dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) te su u akademskoj godini 2019./2020. 
ostvarili 30 ECTS bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova. 

 
2.7. 

 
Redoviti studenti su dužni u akademskoj godini 2020./2021. platiti puni iznos participacije predviđene za određeni studij pod sljedećim 
uvjetima: 

a) Ukoliko na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo ili na preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo nisu 
u četiri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija; 
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b) Ukoliko na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo nisu u tri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za 

završetak studija. 
 

2.8. 
 
Redoviti studenti koji su u rokovima 2019./2020. akademske godine položili sve ispite, a nisu prijavili, odnosno predali završni ili 
diplomski rad, te im je temeljem odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u prvom i u drugom 
roku 2020./2021. akademske godine, oslobađaju se plaćanja školarine u iznosu ECTS bodova završnog ili diplomskog rada te su 
obvezni platiti samo troškove upisa u narednu akademsku godinu, osim ako su temeljem točke 2.7. ove odluke obvezni platiti puni 
iznos školarine.   

 
Redoviti studenti koji u rokovima 2019./2020. akademske godine nisu položili ispit iz samo jednog predmeta zimskog semestra, a 
kojima je temeljem odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u drugom roku 2020./2021. 
akademske godine, obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu pored troškova upisa platiti školarinu u iznosu ECTS bodova 
predmeta kojega ponovno upisuju, ali ne završnog ili diplomskog rada, osim ako su temeljem točke 2.7. ove odluke obvezni platiti puni 
iznos školarine.   

 
Redoviti studenti koji u rokovima 2019./2020. akademske godine nisu položili ispite iz više od jednog predmeta, a kojima je temeljem 
odluke dekana priznat isti završni ili diplomski rad u narednoj akademskoj godini, obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu 
pored troškova upisa platiti školarinu u iznosu ukupnih ECTS bodova predmeta koje ponovno upisuju (završni ili diplomski rad i ostali 
predmeti), osim ako su temeljem točke 2.7. ove odluke obvezni platiti puni iznos školarine.   
 
Studenti iz podtočke 1. i 2. ovog članka koji ne obrane završni ili diplomski rad u prvom ili u drugom roku 2020./2021. akademske 
godine, obvezni su ponovno upisati završni ili diplomski rad te plaćaju participaciju u troškovima studija sukladno kriterijima i uvjetima 
participiranja u troškovima studija u akademskoj godini 2020./2021. 
 
 

3. Odredbe koje se odnose na izvanredne studente 
         

3.1. 
 
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija utvrđen u točki 1.1. ove odluke neovisno o broju ECTS 
bodova koje upisuju u akademskoj godini 2020./2021.  
 
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata), djeca smrtno 
stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata 1. skupine te osobe s 60%-
tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki 1.1. ove odluke. 
 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova/udomiteljskih obitelji) plaćaju 50% punog 
iznosa participacije utvrđene u točki 1.1. ove odluke. 
         3.2. 
 
Izvanredni studenti koji su u rokovima 2019./2020. akademske godine položili sve ispite, a nisu prijavili, odnosno predali završni ili 
diplomski rad, te im je temeljem odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u prvom i u drugom 
roku 2020./2021. akademske godine, oslobađaju se plaćanja školarine u iznosu ECTS bodova završnog ili diplomskog rada te su 
obvezni platiti samo troškove upisa u narednu akademsku godinu ukoliko im je 2020./2021. akademska godina četvrta godina stud ija 
na preddiplomskom odnosno treća godina studija na diplomskom studiju. 

 
Izvanredni studenti koji u rokovima 2019./2020. akademske godine nisu položili ispit iz samo jednog predmeta zimskog semestra, a 
kojima je temeljem odluke dekana odobrena prijava, predaja i obrana završnog ili diplomskog rada u drugom roku 2020./2021. 
akademske godine, obvezni su kod upisa u narednu akademsku godinu pored troškova upisa platiti školarinu u iznosu ECTS bodova 
predmeta kojega ponovno upisuju, ali ne završnog ili diplomskog rada ukoliko im je 2020./2021. akademska godina četvrta godna 
studija na preddiplomskom odnosno treća godina studija na diplomskom studiju. 
 
Studenti iz točke 3.2. ove odluke koji ne obrane završni ili diplomski rad u prvom ili u drugom roku 2020./2021. akademske godine, 
obvezni su ponovno upisati završni ili diplomski rad te plaćaju participaciju u troškovima studija utvrđenu u točki I. ove odluke. 
 

4. Odredbe koje se odnose na studente kojima su studentske obveze mirovale ili nisu bili upisani na studij u ak. god. 
2019./2020. 



 9 

 
4.1.  

 
Za studente čije su studentske obveze bile u mirovanju ili nisu bili upisani na studij u akademskoj godini 2019./2020. uvjeti iz toč. 2. i 
toč. 3. ove odluke odnose se na posljednju akademsku godinu studiranja.  

 
 

5. Završne odredbe 
 

5.1. 
 

Puni iznos participacije u troškovima studija iz točke 1.1. ove odluke se može platiti u dva jednaka obroka, od kojih se prvi plaća 
prilikom upisa godine studija, a drugi do 15. prosinca 2020. godine. 
Student koji ne plati participaciju u troškovima studija u navedenim rokovima neće moći upisati godinu studija, bit će mu onemogućena 
prijava ispita putem studomata odnosno odabir predmeta ljetnog semestra akademske godine 2020./2021. 

 
5.2. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za akademsku godinu 2020./2021.  
 

 
Ad. 8. Sa 40 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 
 

O D L U K A 
o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 2020./2021. 

 
I. 
 

Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji prvi puta upisuju studij na Građevinskom fakultetu u Rijeci ili su preddiplomsku 
razinu studija završili prije 2018./2019. akademske godine, iznosi 480,00 kuna i pokriva trošak upisnine od 380,00 kuna, trošak 
osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna, te trošak nabave zaštitne opreme u iznosu od 60,00 
kuna. 
 
Trošak upisa u prvu godinu studija za studente koji su preddiplomsku razinu studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci završi li tijekom 
2018./2019. i 2019./2020. akademske godine i zaštitnu opremu su platili prilikom upisa na preddiplomski studij iznosi 420,00 kuna i 
pokriva trošak upisnine od 380,00 kuna i trošak osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna.  
 

II. 
 
Trošak upisa u više godine studija iznosi 340,00 kuna i pokriva trošak upisnine u iznosu od 300,00 kuna i trošak osiguranja studenata 
od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 40,00 kuna. 
 

III. 
 
Troškovi upisnina iz točke I. i II. ove odluke određeni su Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci od o troškovima upisa u prvu i više godine 
studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. akademskoj godini od 25. veljače 2020. godine. 
   

IV. 
 
Studenti su obvezni dokaz o plaćenom trošku upisa dostaviti pri upisu u prvu, odnosno višu godinu studija, u protivnom se upis neće 
moći izvršiti. 
 

V. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za upise u akademsku godinu 2020./2021.  
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Ad. 9. Jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

 
1. Prihvaća se Izvješće o rezultatima evaluacije nastave od strane studenata u zimskom semestru akademske godine 

2019./2020. na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

 

 
Ad. 10. Sa 40 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 
 

O D L U K A 
 
Odobrava se izvođenje prvog semestra Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2019./2020. 
 

 
Ad. 11. Sa 40 glasova „za“ te 1 „suzdržanim“ glasom, natpolovičnom većinom glasova članova, usvojena je sljedeća 
 
 

O D L U K A 
 
1. Usvaja se Izvedbeni program nastave za Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u ljetnom semestru akademske godine 
2019./2020. 

 
2. Izvedbeni plan iz točke 1. ove odluke 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. Ivana Zambona u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 
pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, članica 
2. Doc. dr. sc. Natalija Bede, članica 
3. Prof. dr. sc. Sandra Juradin, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, vanjska 

članica 

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

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Josipa Peranića u 
znanstveno zvanje 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. 
 

Glasački listići sastavni su dio ovog zapisnika. 

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

 


