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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/16-01/5 
URBROJ: 2170-57-01-16-3 
Rijeka, 6. svibnja 2016.  

 

 

 
Z A P I S N I K 

 
s 8. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane 
6. svibnja 2016., s početkom u 10:00 sati u predavaonici P1. 
 
PRISUTNI:                    
 

1. Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
3. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Viktor Sučić    
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
7. Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić      

 Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.    
8. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
9. Prof. dr. sc. Zlatan Car 
10. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
11. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
12. Prof. dr. sc. Marko Čanađija 
13. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
14. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical 
15. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
16. Prof. dr. sc. Bernard Franković 
17. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
18. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
19. Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical 
20. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
21. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
22. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
23. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
24. Prof. dr. sc. Gordana Marunić 
25. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
26. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
27. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
28. Prof. dr. sc. Zoran Mrša 
29. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
30. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
31. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
32. Prof. dr. sc.  Loreta Pomenić  
33. Prof. dr. sc. Božo Smoljan 
34. Prof. dr. sc. Luka Sopta 
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35. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
36. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
37. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
38. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
39. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
40. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan  
41. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut 
42. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
43. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
44. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
45. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
46. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
47. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
48. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
49. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
50. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
51. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – neplaćeni dopust 
52. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
53. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
54. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
55. Doc. dr. sc. Dubravko Franković 
56. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
57. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar  
58. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
59. Doc. dr. sc. Marko Hadjina 
60. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
61. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
62. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
63. Doc. dr. sc. Sven Maričić 
64. Doc. dr. sc. Tin Matulja 
65. Doc. dr. sc. Saša Sladić 
66. Doc. dr. sc. Jerko Škifić 
67. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar 
68. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
69. Doc. dr. sc. Anton Turk 
70. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
71. Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. 
72. Zn. novak Goran Mauša 
73. Žarko Burić, mag. ing.  
74. Nikola Anđelić, mag. ing. 
75. Graciela Šterpin, mag. ing. 
76. Lovro Štic, mag. ing.  
77. Ivan Volarić, mag. ing. 
78. Šimun Rogoznica  
79. Marko Mesarić 
80. Teodora Milošević 
81. Daniel Morožin 
82. Ljubica Pavlović 
83. Ljubomir Pozder     
84. Matej Raguzin 
85. Petar Topljak 
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NISU BILI PRISUTNI:     
 

1. Prof. dr. sc. Željko Jeričević  
2. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 

 

   
Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća) i otvorio sjednicu. 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Izbor dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19.* 

 

 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 

 
Ad 1.) Izbor dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. 
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća o načinu glasovanja, odnosno da je glasovanje tajno i da se provodi 
glasačkim listićima. Utvrđeno je da su prije početka sjednice Vijeća zaprimljene dvije zatvorene 
omotnice nenazočnih članova Vijeća kojima daju svoj glas, a njihovi glasovi su relevantni samo u 
prvome krugu glasovanja. Također, utvrđeno je da je ukupan broj članova Vijeća osamdeset i sedam 
te da kvalificirana natpolovična većina jest četrdeset i četiri. Kandidat koji dobije najmanje četrdeset i 
četiri glasa biti će izabran za dekana/icu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. 
 
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, kao prvi član Povjerenstva za provođenje prethodnog postupka za izbor 
dekana, pročitao je Izvješće Povjerenstva: 
 

FAKULTETSKOM VIJEĆU 
            -ovdje- 
 
Predmet: IZVJEŠĆE 
 Povjerenstvo za provođenje prethodnog postupka za izbor dekana za mandatno razdoblje 
akad. god. 2016./17., 2017./18. i 2018./19. (dalje: Povjerenstvo) podnosi izvješće o obavljenim 
radnjama u postupku, kako nastavno slijedi. 
 
 1.) Povjerenstvo je dana 30. ožujka 2016. objavilo prikupljanje prijedloga/osobnih prijava za 
dekana za mandatno razdoblje akad. god. 2016./17., 2017./18. i 2018./19. te istaknulo da je rok za 
dostavu zaključno do utorka 12. travnja 2016. do 12.00 sati. U objavi utvrđen je način dostave 
prijedloga odnosno prijava te su dani na znanje termini ostalih radnji koje će Povjerenstvo poslije 
poduzimati. 
 
 2.) U objavljenom roku uredno su dostavljeni sljedeći osobne prijave: 

1. dana 04. travnja 2016. zaprimljena je osobna prijava izv. prof. dr. sc. Miroslava Jolera sa 
Zavoda za računarstvo, 

2. dana 11. travnja 2016. zaprimljena je osobna prijava prof. dr. sc. Mladena Perinića sa Zavoda 
za industrijsko inženjerstvo i management, s podrškom Zavoda za industrijsko inženjerstvo i 
management i Zavoda za materijale, 
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3. dana 11. travnja 2016. zaprimljena je osobna prijava prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić s podrškom 
Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije 

 
3.) Povjerenstvo je 14. travnja 2016. pozvalo kandidate/kandidatkinju da zaključno do u 
četvrtak, 21. travnja 2016. do 12.00 sati dostave svoj životopis i program rada. 

 
 4.) Kandidati/kandidatkinja su uredno predali sve tražene dokumente u roku iz prethodne 
točke.  
 
 5.) Povjerenstvo je dana 21. travnja 2016, po isteku roka, pregledalo primljene dokumente i 
utvrdilo da svi kandidati ispunjavaju uvjete za kandidaturu, da je u cijelosti poštivan propisani postupak 
kandidiranja te da Fakultetsko vijeće može provesti daljnji postupak izbora dekana sukladno članku 34. 
Statuta. 
      
     Povjerenstvo za provođenje prethodnog   
                                                                        postupka za izbor dekana: 
 

1. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić       
2. Prof. dr. sc. Božidar Križan        
3. Prof. dr. sc. Luka Sopta       

 
 
Dekan je dao na javno glasovanje utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uvjete za dekana/icu, sukladno 
članku 34. Statuta, a kako bi ih se potvrdilo kao valjane kandidate. 
 
Vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo da svi kandidati ispunjavaju uvjete za dekana/icu. 
 
U nastavku, Dekan je obavijestio da je potrebno imenovati Povjerenstvo za provođenje izbora dekana, 
a koje ima predsjednika i dva člana, iz redova nazoćnih članova Vijeća. Povjerenstvo za provođenje 
izbora dekana nadzire proceduru glasovanja, prebrojava glasove i utvrđuje njihovu valjanost te 
objavljuje rezultate glasovanja. Dekan je predložio da Povjerenstvo za provođenje izbora dekana bude 
u istom sastavu kao i Povjerenstvo za provođenje prethodnog postupka izbora dekana: prof. dr. sc. 
Julijan Dobrinić, prof. dr. sc. Božidar Križan i prof. dr. sc. Luka Sopta, a predsjednik Povjerenstva da 
bude prof. dr. sc. Julijan Dobrinić.  
 
Vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno potvrdilo navedeno povjerenstvo. 
 
Kandidatima za dekana/icu dana je prilika da se prije glasovanja ukratko obrate Vijeću. Vijeću su se 
obratili izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler, prof. dr. sc. Mladen Perinić i prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić. 
 
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. iznio je kratke napomene o ispravnom načinu glasovanja. 
Glasovanje će biti provedeno u prostoriji pored predavaonice P1, a glasački listić valjan je jedino ako 
se zaokruži redni broj ispred imena kandidata.   
 
U nastavku sjednice pristupilo se tajnom glasovanju za izbor dekana/ice. 
 
Nakon završenog 1. kruga glasovanja, prof. dr. sc. Julijan Dobrinić pročitao je članovima Vijeća sljedeće 
izvješće: 

 
Povjerenstvo za provođenje izbora dekana, imenovano na današnjoj 8. sjednici Fakultetskog vijeća, 
nakon završenog glasovanja u I. krugu te nakon što je izvršilo kontrolu valjanosti glasačkih listića i 
njihovo prebrojavanje, slobodno je podnijeti Fakultetskom vijeću sljedeće  
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IZVJEŠĆE 
 
Povjerenstvo utvrđuje: 

1.) da Fakultetsko vijeće ima 87 članova te da je prije glasovanja izvršena verifikacija članstva, 
2.) da je na  sjednici nazočilo 85 članova i da je toliko glasačkih listića i podijeljeno, 
3.) da kvalificiranu (natpolovičnu većinu) čine 44 člana Fakultetskog vijeća, 
4.) da je u glasačkoj kutiji, nakon glasovanja, nađeno 85 glasačkih listića, 
5.) da nisu zamijećene nikakve nepravilnosti tijekom glasovanja. 

 
Nadalje se utvrđuje da je valjano ispunjeno 85 listića. 
Nevažeća su 2 listića i to stoga što su zaokruženi odnosno prekriženi redni brojevi ispred imena svih 
kandidata. 
Niti jedan se član Fakultetskog vijeća nije izrijekom odrekao prava na tajnost glasovanja i glasovao 
javno. 
Dva člana Fakultetskog vijeća koristila su se pravom da zbog svoje izočnosti sjednici, dostave prije 
sjednice svoju potpisanu izjavu o glasovanju u zatvorenim omotnicama. 
 
Zaključno se utvrđuje da su kandidati dobili sljedeći broj glasova: 

1. izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler dobio je 15 (slovima: petnaest) glasova, 
2. prof. dr. sc. Mladen Perinić dobio je 21 (slovima: dvadesetijedan) glas, 
3. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić dobila je 49 (slovima: četrdesetdevet) glasova, 

 
odnosno da je kandidatkinja prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić dobila natpolovičnu većinu glasova svih 
članova Fakultetskog vijeća i da je time izabrana za dekanicu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 
mandatni period akad. god. 2016./7., 2017./8. i 2018./9. 
 
       Povjerenstvo: 
 

Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić 
Prof. dr. sc. Božidar Križan                                                                                   

       Prof. dr. sc. Luka Sopta 
 
 
 
Temeljem Izvješća Povjerenstva donijeta je deklaratorna odluka kojom se utvrđuje da je izabrana 
dekanica našega fakulteta: 
 

ODLUKA 
 

Utvrđuje se da je tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova 
Fakultetskoga vijeća, za dekanicu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabrana prof. dr. sc. Jasna 
Prpić-Oršić. 

Imenovana je izabrana za dekanicu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17., 2017./18. i 
2018./19. (01. 10. 2016. – 30. 09. 2019.). 
 
Odluka će biti prosljeđena na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
 
Na kraju, novoizabrana dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić zahvalila se na podršci i pozvala članove 
Vijeća na domjenak u srijedu 25. svibnja 2016. nakon sljedeće redovne sjednica Vijeća. 
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Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:40 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Sanja Prpić, dipl. oec.  
 
 
                                                                                             Dekan  
            v.r. 
        Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
 


