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Sveučilište u Rijeci                            
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/5 
URBROJ: 2170-57-01-17-25 
Rijeka, 26. svibnja 2017.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 8. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane 
26. svibnja 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   

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.   
7. Prof. dr. sc. Josip Brnić 
8. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
10. Prof. dr. sc. Božidar Križan  
11. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
12. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
13. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
14. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
15. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
16. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
17. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
18. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
19. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
20. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
21. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
22. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical 
23. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta 
24. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
25. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
26. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
27. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić 
28. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
29. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
30. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić 
31. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
32. Doc. dr. sc. Dražen Brščić 
33. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
34. Doc. dr. sc. Goran Gregov 
35. Doc. dr. sc. Dario Iljkić 
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36. Doc. dr. sc. Stefan Ivić 
37. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
38. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga 
39. Doc. dr. sc. Loredana Simčić 
40. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
41. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević 
42. Doc. dr. sc. Anton Turk 
43. Doc. dr. sc. Tomislav Žic 
44. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
45. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred. 
46. V. asist. dr. sc. Samir Žic 
47. Lenka Štajduhar, oec. 
48. Diego Sušanj 
49. Fran Torbarina 
50. Sandra Kvaternik 
51. Lovro Štic  
52. Šimun Rogoznica  
53. Denis Mijolović 
54. Marko Mesarić 
55. Franko Hržić 
56. Ivana Žužić 

                  
NISU PRISUTNI:   
               

1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
3. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
4. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
5. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
6. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
7. Prof. dr. sc. Milan Ikonić  
8. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
9. Prof. dr. sc. Željko Jeričević 
10. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
11. Prof. dr. sc. Gordana Marunić  
12. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
13. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
14. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
15. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
16. Prof. dr. sc. Božo Smoljan 
17. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
18. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
19. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija 
20. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković 
21. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
22. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
23. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina 
24. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
25. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja 
26. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
27. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić 
28. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar 
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29. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
30. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
31. Doc. dr. sc. Igor Pešić 
32. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
33. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
34. Doc. dr. sc. Sanjin Troha  
35. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević 
36. Natalija Vitali 
37. Ivan Golik 
38. Marin Smilović 
39. Endi Miletić 
40. Domagoj Poljančić 
41. 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 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. travnja 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 23. svibnja 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                       izvanredni profesor;* 
            3.1.2. dr. sc. Tomislav Senčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                      izvanredni profesor;* 
            3.1.3. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                       docent;* 
            3.1.4. dr. sc. Samir Žic, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
            3.1.5. Iva Barić, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, izbor u nastavno zvanje   
                       predavač;* 
            3.1.6. dr. sc. Boris Delač, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand;* 
            3.1.7. Daniel Šimičić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
      3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 23. svibnja 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Teu Marohnić.             
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
            4.2.1. dr. sc. Sanjina Brauta;* 
            4.2.2. dr. sc. Tatjanu Ivošević;* 
            4.2.3. dr. sc. Dajanu Kučić;* 
            4.2.4. dr. sc. Domagoja Lanca;* 
            4.2.5. dr. sc. Domagoja Lanca;* 
            4.2.6. dr. sc. Vilka Mandića.*  
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    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za: 
            4.3.1. Marka Fabića, dipl. ing.;* 
            4.3.2. Maura Maretića, dipl. ing.*  
    4.4. Razno. 

5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 5. sjednice održane 12. svibnja 2017.* 
    5.1. Prijedlog recenzenata.* 

6. Imenovanje predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja ak. god.  
    2016./17.-2018./19.*  

7. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja ak.  
    god. 2016./17.-2018./19.*  

8. Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-  
    2018./19.  

9. Imenovanje voditelja Modula 3 – Računarska mehanika na poslijediplomskom sveučilišnom   
    (doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne  
    tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti do kraja mandatnog razdoblja ak. god.   
    2016./17.-2018./19.  

10. Razno. 

 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. travnja 2017.     
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 
28. travnja 2017.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2017. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 19. svibnja 2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice 
održane 19. svibnja 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. 
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3.1.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, 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. Ivo Ipšić, prof. dr. sc. 
Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka) i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire dr. sc. 
Mladena Tomića, dipl. ing. elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni 
profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.  
 
3.1.2. dr. sc. Tomislav Senčić, 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. Branimir Pavković, prof. 
dr. sc. Tomislav Mrakovčić i prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Tomislava 
Senčića, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo. 

 
3.1.3. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, 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: izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković 
(Odjel za matematiku, Rijeka), doc. dr. sc. Loredana Simčić i doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski 
fakultet, Rijeka) te se izabire dr. sc. Ivana Dražića, prof. matematike i informatike u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu 
granu Primijenjena matematika i matematičko modeliranje. 
 
3.1.4. dr. sc. Samir Žic, 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. Tonči Mikac, prof. dr. sc. 
Milan Ikonić i prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Samira Žica, 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 Temeljne 
tehničke znanosti, znanstvenu granu Organizacija rada i proizvodnje. 

 
 
Prodekanica za nastavu naglasila je da se navedene odluke odnose na Plan napredovanja za 2017. i 
stupaju na snagu 1. listopada 2017. 
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3.1.5. Iva Barić, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, izbor u nastavno zvanje                        
predavač; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: Ksenija Mance, v. pred., mr. sc. Elisa 
Velčić Janjetić, v. pred. i doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka) te se ne 
izabire Ivu Barić, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti u nastavno zvanje i na radno 
mjesto predavač, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija, znanstvene grane Anglistika i 
Germanistika. 
 
Prodekanica za nastavu je obrazložila da navedena pristupnica nije izabrana u nastavno zvanje i na 
radno mjesto predavač jer nema tri godine radnog iskustva u struci i time nije ispunila jedan od 
obaveznih uvjeta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
3.1.6. dr. sc. Boris Delač, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand; 
 
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, prof. 
dr. sc. Kristian Lenić i doc. dr. sc. Marino Grozdek (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Borisa Delača, dipl. 
ing. strojarstva u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u radnom odnosu na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo. 
 
3.1.7. Daniel Šimičić, mag. ing. elektrotehnike, 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. Vedran Kirinčić, prof. dr. 
sc. Livio Šušnjić i izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Daniela Šimičića, mag. ing. 
elektrotehnike 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 
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.  
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića. 
 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja uz obrazloženje da 
za raspisivanje oba natječaja imamo suglasnost Sveučilišta u Rijeci. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U  1 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje 
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Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Arhitektura računalnih sustava, 
za rad na Zavodu za računarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar  
3. Prof. dr. sc. Vlado Glavinić (FER, Zagreb) 

 
O D L U K U  2 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 
poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo 
(konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin 
2. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 
3. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan 

 
3.3. Razno. 
 
Prodekanica za nastavu obavijestila je da predstojnici zavoda trebaju do 31. svibnja 2017. dostaviti 
prijedlog imenovanja nositelja predmeta za sljedeću akademsku godinu. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 19. svibnja 
2017. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije 
i znanost s 8. sjednice održane 19. svibnja 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 dr. sc. Teu Marohnić.      
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstava za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje za dr. sc. Teu Marohnić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

 
Temeljem molbe Zavoda za konstruiranje u strojarstvu, za provedbu postupka izbora u znanstveno 
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tee Marohnić u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - predsjednik   
2. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović  – članica  
3. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša – član (FH, Joanneum Gesellschaft mbH, Graz, 

Austrija) 
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. 
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4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
 
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 
znanstvena zvanja. 
 
4.2.1. dr. sc. Sanjina Brauta; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr. 
sc. Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
prijedlog da se dr. sc. Sanjina Brauta izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.2. dr. sc. Tatjanu Ivošević; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr. 
sc. Tonči Mikac  (član) i  prof. dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Tatjanu Ivošević izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.3. dr. sc. Dajanu Kučić; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), doc. dr. 
sc. Tahir Sofilić  (član, Metalurški fakultet, Sisak, Sveučilište u Zagrebu) i  izv. prof. dr. sc. Aleksandra 
Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Varaždin, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom 
Matičnom odboru negativno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Dajanu Kučić ne izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obrazložio je da pristupnica nema dovoljan broj objavljenih radova 
i time ne zadovoljava jedan od obaveznih uvjeta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje. 
 
4.2.4. dr. sc. Domagoja Lanca; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj (predsjednik), prof. dr. 
sc. Josip Brnić (član) i prof. dr. sc. Damir Vučina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i 
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prijedlog da se dr. sc. Domagoja Lanca izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
 
4.2.5. dr. sc. Domagoja Lanca; 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj (predsjednik), prof. dr. 
sc. Marko Čanađija (član) i prof. dr. sc. Zdenko Tonković (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. 
sc. Domagoja Lanca izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  za znanstveno 
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. 
 
4.2.6. dr. sc. Vilka Mandića.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 

 
O D L U K U 

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), doc. dr. 
sc. Tahir Sofilić (član, Metalurški fakultet, Sisak, Sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić 
Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Varaždin, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom 
odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Vilka Mandića izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne 
tehničke znanosti. 
 
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za: 
 
4.3.1. Marka Fabića, dipl. ing.; 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. te doktorska disertacija. Predsjednik Povjerenstva izv. 
prof. dr. sc. Zoran Jurković ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom 
doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog članova Povjerenstva za 
obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo 
 

O D L U K U 
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 

(predsjednik), prof. dr. sc. Duško Pavletić (član, mentor) i izv. prof. dr. sc. Živko Kondić 

(član, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin) kojim se pozitivno ocjenjuje 

doktorsku disertaciju pristupnika  Marka Fabića, dipl. ing. pod naslovom Model 

osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja. 

2.)  Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije 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) 

3.)  Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 12. lipnja 2017. u 12:00 sati u   
 Vijećnici. 

4.)  Djelovođom se imenuje v. asist. dr. sc. Sandra Dobovičeka. 
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4.3.2. Maura Maretića, dipl. ing.  
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije pristupnika Maura Maretića, dipl. ing. te doktorska disertacija. Predsjednica Povjerenstva 
doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza ukratko je upoznala članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim 
doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog članova 
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Smokvina - Hanza 

(predsjednica), prof. dr. sc. Božo Smoljan (član, mentor), doc. dr. sc. Dario Iljkić (član, 

komentor), professor emeritus Ivan Katavić (član) i izv. prof. dr. sc. Vojteh Leskovšek (član, 

IMT, Ljubljana, Slovenija) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika 

Maura Maretića, dipl. ing. pod naslovom Prilog razvoju bestrujnoga postupka 

otvrdnjavanja površine nehrđajućeg čelika. 

2.)  Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
4. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina-Hanza – predsjednica                                               
5. Prof. dr. sc. Božo Smoljan – član, mentor 
6. Izv. prof. dr. sc. Vojteh Leskovšek – član (IMT, Ljubljana, Slovenija) 

3.)  Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak 20. lipnja 2017. u 10:30 sati u   
 Vijećnici. 

4.) Djelovođom se imenuje Lovra Štica. 
 
4.4. Razno. 

Prodekan za znanastvenu djelatnost obavijestio je da su izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta i izv. prof. dr.   
sc. Lado Kranjčević podnijeli zahtjev za poticanje znanstvene izvrsnosti.  
 
Također je obavijestio da je rok za prijavu za sudjelovanje na doktorskoj konferenciji 16. lipnja 2017.  
 
U nastavku je obavijestio da su za članove matičnih odbora izabrani sljedeći profesori našega fakulteta:  

   prof. dr. sc. Zlatan Car i prof. dr. sc. Domagoj Lanc (Matični odbor za polja strojarstva, brodogradnje,  
   tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, svemirske i raketne tehnike); izv. prof. dr. sc. Neven  
   Bulić (Matični odbor za polje elektrotehnike i računarstva); prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (Matični  
   odbor za interdisciplinarno područje) i prof. dr. sc. Anica Trp (Područno znanstveno vijeće za tehničke  
   znanosti).  

 
Prodekan za znanastvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća o upitu Hrvatskog vojnog učilišta Dr. 
Franjo Tuđman kojim traže eksperte s ciljem uključivanja u pojedine projekte. 
 
 
Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 5. sjednice održane 12. svibnja 2017. 
 
5.1. Prijedlog recenzenata. 

Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prof. dr. sc. Kristian Lenić izložio je 
prijedlog recenzenata za sveučilišno izdanje Toplinski strojevi i uređaji – zbirka zadataka autora doc. 
dr. sc. Tomislava Senčića. Članovima Vijeća prijedlog je dostavljen putem share-pointa. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izabiru se recenzenti:  
 Prof. dr. sc. Vladimir Medica  

 Prof. dr. sc. Gojmir Radica 
za recenziranje djela Toplinski strojevi i uređaji – zbirka zadataka autora doc. dr. sc. Tomislava Senčića 

u okviru postupka odobrenja izdavanja sveučilišnog udžbenika. 

 
 
Ad 6.) Imenovanje predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja ak. god.  
2016./17.-2018./19. 
 
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen dopis Zavoda za tehničku mehaniku, u svezi sa 
sastankom Zavoda održanim 22. svibnja 2017., na kojemu je prof. dr. sc. Goran Turkalj zatražio da ga 
se razriješi dužnosti predstojnika Zavoda, zbog odlaska na radno mjesto prorektora Sveučilišta u Rijeci, 
te je predložen novi predstojnik.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku te se imenuje prof. dr. sc. Roberta Žigulića 
predstojnikom Zavoda, umjesto dosadašnjeg prof. dr. sc. Gorana Turkalja, do kraja mandatnog 
razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19. 
 
 
Ad 7.) Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja   
ak. god. 2016./17.-2018./19. 
 
Vezano uz točku 6.) dnevnoga reda, članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog 
Zavoda za tehničku mehaniku o imenovanju voditelja Katedre za dinamiku strojeva. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuje se prof. dr. sc. Sanjina Brauta voditeljem Katedre za dinamiku strojeva na Zavodu za tehničku 
mehaniku, umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Roberta Žigulića, do kraja mandatnog razdoblja 
ak. god. 2016./17.-2018./19. 
 
 
Ad 8.) Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-  
2018./19. 
 
Također, vezano uz točku 6.) dnevnoga reda, a obzirom na činjenicu da su predstojnici zavoda ujedno 
i članovi Povjerenstva za nastavu, Dekanica je predložila da novoizabrani predstojnik Zavoda za 
tehničku mehaniku bude član Povjerenstva za nastavu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekanice, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuje se prof. dr. sc. Roberta Žigulića članom Povjerenstva za nastavu, umjesto dosadašnjeg prof. 
dr. sc. Gorana Turkalja, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19. 
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Ad 9.) Imenovanje voditelja Modula 3 – Računarska mehanika na poslijediplomskom sveučilišnom   
(doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne    
tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti do kraja mandatnog razdoblja ak. god.   
2016./17.-2018./19.  
 
I ova točka vezana je uz točku 6.) dnevnoga reda. Dekanica je predložila imenovanje prof. dr. sc.  
Roberta Žigulića za voditelja Modula 3 – Računarska mehanika na poslijediplomskom sveučilišnom  
(doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne  
tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti do kraja mandatnog razdoblja ak. god.  
2016./17.-2018./19.  
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekanice, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuje se prof. dr. sc. Roberta Žigulića voditeljem Modula 3 – Računarska mehanika na  
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo,  
Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti, umjesto dosadašnjeg  
voditelja prof. dr. sc. Gorana Turkalja, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.  
 
 
Ad 10.) Razno. 
 
Dekanica je članove Vijeća obavijestila o sljedećem: 
-  na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 23. svibnja 2017., prof. dr. sc. Goran Turkalj imenovan 
je prorektorom za organizaciju i upravljanje infrastrukturom, a izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević  
pomoćnikom Rektorice za informacijske tehnologije; 
- također, na sjednici Senata prihvaćen je naš prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskog i 
diplomskog studija Računarstvo; 
- voditelji projekata financiranih sredstvima sveučilišne potpore za znanstvena istraživanja dužni su 
podnijeti izvješće do 30. lipnja 2017.,a nakon evaluacije izvješća, svim projektima koji budu pozitivno 
ocijenjeni, financiranje će se nastaviti još godinu dana; 
- u lipnju će biti održana sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci s temom rasprave o nacrtu prijedloga 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; 
- Radna skupina strukturnog projekta Centar tehničkih znanosti Sjeverni Jadran zaključila je da se 
odustaje od prijave na natječaj za navedeni strukturni projekt; 
- dogovoreno je da Grupa CADCAM i Dassault Systemes zajedno s AITAC-om osiguraju Fakultetu 30 
licenci 3DEXPERIENCE platforme i održavanje za narednih 10 godina; 
- Dekanica zahvaljuje svim kolegama na trudu pri organizaciji i održavanju Dana otvorenih laboratorija, 
koji je uspješno proveden te dobro medijski popraćen; 
- 10. i 11. svibnja na Fakultetu je fotografirana oprema na zavodima, a fotografije su postavljene na 
našu web stranicu;  
- donijeta je Odluka o provedbi mjera zaštite na radu, zabrane pušenja i zabrane uzimanja alkoholnih 
pića i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada, koja je usklađena sa Zakonom o ograničavanju 
uporabe duhanskih i srodnih proizvoda. 
   
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 


