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Sveučilište u Rijeci                            
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/4 
URBROJ: 2170-57-01-17-25 
Rijeka, 28. travnja 2017.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane 
28. travnja 2017., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
PRISUTNI:     
          

1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić 
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić  
5. Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
6. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić   
7. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
9. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
10. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
11. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
12. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
13. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
14. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
15. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
16. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
17. Prof. dr. sc. Božidar Križan  
18. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
22. Prof. dr. sc. Gordana Marunić  
23. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
24. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
25. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
26. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
27. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
28. Prof. dr. sc. Božo Smoljan 
29. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
30. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
31. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
32. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
33. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
34. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
35. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
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36. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
37. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
38. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
39. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
40. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
41. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
42. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
43. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
44. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
45. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
46. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
47. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
48. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
49. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
50. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
51. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
52. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
53. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
54. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
55. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
56. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
57. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
58. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
59. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
60. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
61. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
62. Doc. dr. sc. Anton Turk 
63. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
64. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
65. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred. 
66. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
67. V. asist. dr. sc. Samir Žic 
68. Diego Sušanj 
69. Damjan Banić 
70. Sandra Kvaternik 
71. Natalija Vitali 
72. Lovro Štic  
73. Šimun Rogoznica  
74. Denis Mijolović 
75. Marko Mesarić 
76. Ivan Golik 
77. Endi Miletić 
78. Franko Hržić 
79. Ivana Žužić 

                                 
NISU PRISUTNI:    
              

1. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
2. Prof. dr. sc. Željko Jeričević 
3. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
4. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
5. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical 
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6. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
7. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
8. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
9. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
10. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
11. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
12. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
13. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
14. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
15. Lenka Štajduhar, oec. 
16. Marin Smilović 
17. Domagoj Poljančić 
18. Ivana Gašpert 

              Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija     
              elektrotehnike     
 
 
Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća). 
  
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

 
d n e v n i   r e d: 

1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. ožujka 2017.*                                                                                
2. Izvješće Dekanice za mjesec ožujak 2017.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Igor Wolf, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                      profesor;* 

 3.1.2. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing.   
            strojarstva, dr. sc. Branimir Rončević, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing.  
            strojarstva, izbori u znanstveno-nastavna zvanja docent;* 

             3.1.3. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
             3.1.4. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                        docent;* 

  3.1.5. dr. sc. Damir Kolić, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
  3.1.6. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
  3.1.7. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši  
             predavač;* 
  3.1.8. Angela Bašić-Šiško, mag. matematike, Branimir Stojanović, mag. matematike, izbor u   
             suradničko zvanje asistent;* 
  3.1.9. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*  

      3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2016./17.* 
    3.4. Razno. 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
            4.1.1. dr. sc. Sanjina Brauta; 
            4.1.2. dr. sc. Domagoja Lanca; 
            4.1.3. dr. sc. Domagoja Lanca. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Delača.* 
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.* 
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    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika: 
            4.4.1. Miroslava Randića, dipl. ing.;* 
            4.4.2. Rajka Rubešu, dipl. ing.*  
    4.5. Razno. 
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 4. sjednice održane 19. travnja 2017.* 
    5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.* 
6. Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i   
     visokog obrazovanja).*  
7. Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci  
    za 2017. godinu.* 
8. Razno.   
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. ožujka 2017.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
31. ožujka 2017. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik iznijela je primjedbu na točku 3.4. Dopunska nastava i 
dopunski ispitni rok iz predmeta Elektroničke komponente i osnovni sklopovi te odluku donijetu u svezi 
s navedenom točkom. 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec ožujak 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec ožujak 2017. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice 
održane 21. travnja 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja: 
 
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto. 
 
3.1.1. dr. sc. Igor Wolf, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                      profesor; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc. 
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Igor Balen (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Igora Wolfa, dipl. ing. 
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na 
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neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo.  
 
3.1.2. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing.   

            strojarstva, dr. sc. Branimir Rončević, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing.  
            strojarstva, izbori u znanstveno-nastavna zvanja docent; 

 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, izv. prof. dr. 
sc. Marina Franulović i prof. dr. sc. Zvonko Herold (FSB, Zagreb),  te se izabire dr. sc. Kristinu Marković, 
dipl. ing. strojarstva  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije). 

 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  2 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, izv. prof. dr. 
sc. Marina Franulović i prof. dr. sc. Zvonko Herold (FSB, Zagreb),  te se izabire dr. sc. Željka Vrcana, 
dipl. ing. strojarstva  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije). 

 
3.1.3. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica, prof. dr. 
sc. Tomislav Mrakovčić i prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split),  te se izabire dr. sc. Vedrana Mrzljaka, 
dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Brodsko strojarstvo. 
 
3.1.4. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                        docent; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković, doc. dr. 
sc. Vladimir Glažar i prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider (FSB, Zagreb),  te se izabire dr. sc. Viktora 
Dragičevića, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom 
odnosu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50%, za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo. 
 
3.1.5. dr. sc. Damir Kolić, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, izv. prof. 
dr. sc. Marko Hadjina i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (FESB, Split),  te se izabire dr. sc. Damira Kolića, 
dipl. ing. brodogradnje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, 
znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih 
objekata. 

 
3.1.6. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc. 
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb), te se izabire dr. sc. Paola Blecicha, dipl. ing. 
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo. 
 
3.1.7. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši  

             predavač; 
 

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Loredana Simčić, dr. sc. 
Ivan Dražić, v. pred. i prof. dr. sc. Zlatko Drmač (PMF – Matematički odsjek, Zagreb),  te se izabire mr. 
sc. Melitu Štefan Trubić, prof. matematike i informatike u nastavno zvanje i na radno mjesto viši 
predavač, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika. 

 
3.1.8. Angela Bašić-Šiško, mag. matematike, Branimir Stojanović, mag. matematike, izbor u   

             suradničko zvanje asistent; 
 

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Loredana Simčić, prof. dr. 
sc. Zlatko Drmač (PMF – Matematički odsjek, Zagreb) i doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski 
fakultet, Rijeka), te se izabire Angelu Bašić-Šiško, mag. matematike u suradničko zvanje i na radno 
mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika.  

Mentoricom se imenuje prof. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic. 
 

Sve navedene odluke odnose se na Plan napredovanja i stupaju na snagu 1. listopada 2017. 
 

3.1.9. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Cukor, izv. prof. dr. 
sc. Zoran Jurković i prof. dr. sc. Duško Pavletić te se izabire Maju Marković, mag. ing. strojarstva u 
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu 
Proizvodno strojarstvo. 

Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Duška Pavletića. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor jednog 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U   

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu 
granu Elektronika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
2. Prof. dr. sc. Vedran Bilas (FER, Zagreb) 
3. Prof. dr. sc. . Mladen Vučić (FER, Zagreb) 

 
U svezi sa sljedećim prijedlogom za raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, prodekanica za nastavu je obavijestila da imamo 
suglasnost Sveučilišta te da je raspisivanje natječaja vezano za Plan napredovanja. U raspravu se 
uključila izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo 

 
O D L U K U   

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika, za rad na 
Zavodu za automatiku i elektroniku. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković  
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH, Zagreb) 

 
3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2016./17. 
 
Članovima Vijeća su, putem share-pointa, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u zimskom 
semestru ak. god. 2016./17. 
 
3.4. Razno. 
 
Nije bilo rasprave. 
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 21. travnja 
2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko 
Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstava za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje. 
 
4.1.1. dr. sc. Sanjina Brauta; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem molbe Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, 
pokreće se izbor dr. sc. Sanjina Brauta u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj  – član  
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina – član (FESB, Split) 

Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja. 
 
4.1.2. dr. sc. Domagoja Lanca; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem molbe Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, 
pokreće se izbor dr. sc. Domagoja Lanca u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić  – član  
3. Prof. dr. sc. Damir Vučina – član (FESB, Split) 

Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja. 
 
4.1.3. dr. sc. Domagoja Lanca. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem molbe Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, 
pokreće se izbor dr. sc. Domagoja Lanca u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - predsjednik   
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  – član  
3. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković – član (FSB, Zagreb) 

Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili 
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana 
od dana imenovanja 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Delača. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje 
za dr. sc. Borisa Delača. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković (predsjednik), prof. 
dr. sc. Kristian Lenić  (član) i doc. dr. sc. Marino Grozdek (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Borisa Delača izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija Marka Fabića, dipl. ing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika 
Marka Fabića, dipl. ing. stroj. pod naslovom 

Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član, mentor 
3. Izv. prof. dr. sc. Živko Kondić – član (Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin) 

 
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika: 
 
4.4.1. Miroslava Randića, dipl. ing.; 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske 
disertacije pristupnika Miroslava Randića, dipl. ing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
 
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Goran Cukor (predsjednik), prof. dr. sc. Duško Pavletić (član) i prof. dr. sc. Goran Turkalj (član) utvrđuje 
se da pristupnik Miroslav Randić, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom 
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Optimizacija postupka zavarivanja čelika povišene čvrstoće za rad pri niskim temperaturama. 
Mentorima se imenuje prof. dr. sc. Duška Pavletića i prof. dr. sc. Gorana Turkalja. 
 
4.4.2. Rajka Rubešu, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske 
disertacije pristupnika Rajka Rubešu, dipl. ing. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. 
Nikša Fafandjel (predsjednik), prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (član) i izv. prof. dr. sc. Tin Matulja (član) 
utvrđuje se da pristupnik Rajko Rubeša, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu 
doktorske disertacije pod naslovom 

Organizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom gradnje broda. 
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Nikšu Fafandjela, a komentorom izv. prof. dr. sc. Tina Matulju. 
 
4.5. Razno. 
 
Prodekan za znanastvenu djelatnost obavijestio je da su prof. dr. sc. Josip Brnić i dr. sc. Vedran Mrzljak   
podnijeli zahtjev za poticanje znanstvene izvrsnosti. Također je obavijestio da je izv. prof. dr. sc.   
Miroslav Vrankić održao predavanje Asistivna tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom u   
organizaciji Alumni kluba TFR. 
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 4. sjednice održane 19. travnja 2017. 
 
5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i   
knjižnicu s 4. sjednice održane 19. travnja 2017. te dvije recenzije rukopisa autora prof. dr. sc. Borisa  
Obsiegera za planirano izdanje udžbenika Polarizirano svejtlo, interferometri i polaroskopi. Predsjednik  
Povjerenstva prof. dr. sc. Kristian Lenić ukratko je, članove Vijeća, obavijestio o navedenome.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prihvaća se prijavljeni rukopis 
autora prof. dr. sc. Borisa Obsiegera Polarizirano svejtlo, interferometri i polaroskopi kao izdanje 
Sveučilišta u Rijeci.  
 
i   
 

Z A K LJ U Č A K 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu zaključuje se da prijavljeni rukopis 
autora prof. dr. sc. Borisa Obsiegera Polarizirano svejtlo, interferometri i polaroskopi pokriva 25% 
sadržaja predmeta Laboratorijske vježbe A na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva. 
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Ad 6.) Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu  
znanosti i visokog obrazovanja). 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno  
mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja).  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, izv. prof. dr. sc. 
Tihana Galinac-Grbac i izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac te se izabire Tatjanu Škorjanc, dipl. ing. 
brodogradnje u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u 
Računalnom centru. 
 
 

   Ad 7.) Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u   
   Rijeci za 2017. godinu. 

 
   Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u   
   Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2017. godinu. Povjerenik Dekanice za Strategiju   
   prof. dr. sc. Sanjin Braut ukratko je upoznao članove Vijeća s navedenim. 

 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U   
Temeljem prijedloga povjerenika dekanice za Strategiju prof. dr. sc. Sanjina Brauta prihvaća se Akcijski 
plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2017. 
godinu. 
 
 
Ad 8.) Razno. 
 
Dekanica je obavijestila članove Vijeća da se sastala Radna skupina u sastavu prof. dr. sc. Zlatan Car, 
prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Saša Vlahinić, izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac i doc. dr. sc. Igor 
Wolf vezano za prijavu strukturnog projekta Centar tehničkih znanosti Sjeverni Jadran za financiranje 
iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Trajanje projekta protezalo bi se kroz tri dekanska mandata i 
potrebna je maksimalna posvećenost i odgovornost svih sudionika kako ne bi došlo do visokih 
financijskih penala. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 
kaznila je Fakultet s gotovo 200.000 kuna zbog nepravilnosti u provođenju postupka javne nabave.  
 
U nastavku, Dekanica je obavijestila o prijedlogu kandidata s našega fakulteta za članove matičnih 
odbora, područnih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća poslanom Nacionalnom vijeću za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Za članove Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje, 
tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, svemirske i raketne tehnike predloženi su prof. dr. sc. 
Zlatan Car, prof. dr. sc. Domagoj Lanc i prof. dr. sc. Kristian Lenić; za članove Matičnog odbora za polje 
elektrotehnike i računarstva predloženi su prof. dr. sc. Nino Stojković i izv. prof. dr. sc. Neven Bulić; za 
članicu Matičnog odbora za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost) predložena je prof. dr. sc. 
Nelida Črnjarić-Žic; za članove  Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti predloženi su prof. 
dr. sc. Anica Trp i prof. dr. sc. Marko Čanađija. 
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Također, Dekanica je obavijestila da su prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić i mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. 
pred. dobitnici nagrade za nastavnu izvrsnost za ak. god. 2016./17. koju dodjeljuje Sveučilište u Rijeci. 
Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom. 
 
Dekanica je obavijestila da je CEEPUS mreža voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara proglašena trećom 
najuspješnijom mrežom od ukupno 108 CEEPUS mreža. Članovi Vijeća čestitali su pljeskom.  
 
Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je da će predstojnici zavoda dobiti 
e-mailom obavijest o terminu fotografiranja opreme na zavodima, a fotografije će služiti u promotivne 
svrhe. 
 
 
Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:55 sati. 
    
    
 
  
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec. 
 
 
                                                                                                                               Dekanica 
                                                      v.r. 
        Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


