
Na temelju članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne 
novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13, 101/14 i 60/15 – OUSRH i 131/17) i članka 42. Statuta Pomorskog fakulteta, 
Fakultetsko vijeće na 250. sjednici održanoj 28. srpnja 2020. godine donijelo je slijedeću 

 
O D L U K U 

 
I.DEA AKSENTIJEVIĆ, mag. oec. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto  asistent iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija u radni odnos na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom u Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet temeljem suglasnosti Sveučilišta u Rijeci klasa: 
119-01/20-01/07, urbroj: 2170-57-02-20-2 od 10. veljače 2020. godine  raspisao je natječaj za 
izbor jednog suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja 
društvenih  znanosti, polje ekonomija u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom u Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu. 

Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta na 242. sjednici održanoj 17. veljače 2020. 
godine imenovalo je Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:  
1. Dr. sc. Alen Jugović, redoviti profesor Sveučilišta u Rijeci Pomorskog fakulteta, predsjednik 
2. Dr. sc. Ana Perić Hadžić, izvanredna profesorica Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, 

članica 
3. Dr. sc. Saša Žiković, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Rijeci član 

Natječaj je objavljen na EURAXESS portalu 25. lipnja 2020., Narodnim novinama 26. lipnja 
2020. godine, 24sata  i na mrežnim stranicama Pomorskog fakulteta 24. lipnja 2020.  godine.  

 Na natječaj se prijavilo 8 pristupnika  i to: 
Nakon provedenog natječajnog postupka sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Rijeci, Statutu Pomorskog fakulteta u Rijeci, 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, 
nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, te 
pozitivnog mišljenja Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Alen Jugović, izv. prof. dr. sc. 
Ana Perić Hadžić i prof. dr. sc. Saša Žiković utvrđeno je da troje pristupnika ne udovoljavaju 
uvjetima iz natječaja dok ostalih 5 ispunjavaju sve zakonske uvjete za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistent. Povjerenstvo je prilikom ocjenjivanja prijava uzelo u obzir odredbu 
članka 97. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  temeljem koje 
prednost u natječajnom postupku dalo Dei Akstentijević, mag. oec. 

S obzirom na iznijeto, valjalo je odlučiti kako je to navedeno u izreci ove odluke.  
 
 

II.Dr. sc.  RADOSLAV RADONJA izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanredni profesor iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
tehnologija prometa i transport, grana pomorski riječni promet u Zavodu za brodsko 
strojarstvo i energetiku budući da ispunjava uvjete iz članka 32. i članka 93. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u to zvanje.  
 
 
 



III.Dr. sc. NIKOLA TOMAC izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti 
profesor iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo u Zavodu 
za elektrotehniku, automatiku i informatiku, budući da ispunjava uvjete iz članka 32. i članka 
93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u to zvanje.  
 
 
IV.Dr. sc. TANJA POLETAN JUGOVIĆ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet u Zavodu za tehnologiju i 
organizaciju u pomorstvu i prometu, budući da ispunjava uvjete iz članka 32. i članka 93. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u to zvanje.  


