
Temeljem  čl. 25, st.1. Kolektivnog Ugovora za znanost i visoko obrazovanje (19/09)  te čl. 12 
Pravilnika o raspisivanju i provedbi natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička 

radna mjesta na Sveučilištu  u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet objavljuje rezultate 
natječaja: 
 

 
 

NIKOLA LOPAC, mag. ing. el. izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u radni odnos na određeno vrijeme od 3 godine s 
punim radnim vremenom u Zavodu za elektrotehniku, automatiku i informatiku. 

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, raspisao je natječaj za izbor jednog suradnika u 
suradničko zvanje i radno mjesto asistent  iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
u radni odnos na određeno vrijeme od 3 godine s punim radnim vremenom u Zavodu za 
elektrotehniku, automatiku i informatiku  

Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta u Rijeci na 243. sjednici održanoj 16. ožujka 
2020. godine imenovalo je stručno povjerenstvo za ovaj izbor u sastavu: 

1. dr. sc. Irena Jurdana  - izvanredna profesorica Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog 
fakulteta, predsjednica 

2. dr. sc. Jasmin Ćelić – docent Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta član 
3. dr. sc. Vinko Tomas – redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Rijeci, 

Pomorskog fakulteta, član 
Natječaj je objavljen na EURAXESS portalu, Narodnim novinama i 24sata 3. lipnja 2020. 

godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta 28. svibnja 2020. 
godine.  

Nakon provedenog natječajnog postupka sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Rijeci, Statuta Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog 
fakulteta, Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u 
Rijeci i pozitivnog mišljenja Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana, 
doc. dr. sc. Jasmin Ćelić i  prof. dr. sc. Vinko Tomas, utvrđeno Nikola Lopac, mag. ing. el. 

ispunjava sve zakonske uvjete za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent.  

 


