
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 260. sjednici održanoj 22. ožujka  2021. godine donijelo je slijedeću 

 
O D L U K U 

 
I.SELMA ELKASOVIĆ, mag. educ. izabire se suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz 
područja humanističkih  znanosti, polje filologija, grana anglistika na određeno radno 
vrijeme s punim radnim vremenom pri Katedri za strane jezike do povratka suradnice s 
rodiljnog dopusta). 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet temeljem suglasnosti Sveučilišta u Rijeci klasa: 
119-01/21-01/07, urbroj: 2170-57-02-21-2 od 2. veljače 2021. godine, raspisao je natječaj za 
izbor jednog suradnika/suradnicu u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto 
asistent/poslijedoktorand  iz područja humanističkih  znanosti, polje filologija, grana anglistika 
na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom pri Katedri za strane jezike do povratka 
suradnice s rodiljnog dopusta. 

Fakultetsko vijeće Sveučilište u Rijeci, Pomorskog fakulteta na 257. sjednici održanoj 
25. siječnja 2021. godine imenovalo je Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:  

1. Dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, izvanredna profesorica, Sveučilišta u Rijeci, 
Pomorskog fakulteta, predsjednica 

2. Dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, izvanredna profesorica, Sveučilišta u Rijeci, 
Filozofskog fakulteta,  članica 

3. Dr. sc. Irena Bogunović, docentica, Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, članica 
Natječaj je objavljen 8. veljače 2021. godine na Euraxess-u, 5. veljače 2021. godine na 

mrežnim stranicama Fakulteta, 10. veljače 2021. godine  u Narodnim novinama i 9. veljače 
2021. godine u 24 sata. 
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 izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, izv. prof. 
dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, i doc. dr. sc. Irena Bogunović utvrđeno je da oboje 
pristupnika ispunjavaju sve zakonske uvjete za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto 
asistent. Povjerenstvo je prednost u natječajnom postupku dalo Selmi Elkasović, mag. educ.  
 
 
II. Dr. sc. VLADIMIR PELIĆ, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand 
iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom u Zavodu brodsko strojarstvo i energetiku. 

 
 
 
 



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 u suradničko zvanje poslijedoktorand iz područja tehničkih znanosti, 
polja tehnologija prometa i transport u Zavodu za brodsko strojarstvo i energetiku na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta u Rijeci na 257. sjednici održanoj 25. siječnja 
2021. godine  imenovalo je stručno povjerenstvo za ovaj izbor u sastavu: 

1. dr. sc. Radoslav Radonja izvanredni profesor Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, 
predsjednik 

2. dr. sc. Goran Vukelić, izvanredni profesor  Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, 
član 

3. dr. sc. Dean Bernečić, izvanredni profesor Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, 
član 

 Natječaj je objavljen 8. veljače 2021. godine na Euraxess-u, 5. veljače 2021. godine na 
mrežnim stranicama Fakulteta, 10. veljače 2021. godine  u Narodnim novinama i 9. veljače 
2021. godine u 24 sata. 

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, te pozitivnog mišljenja Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Radoslav 
Radonja,  izv. prof.  dr. sc. Goran Vukelić i izv. prof. dr. sc. Dean Bernečić utvrđeno je da 
pristupnik dr. sc. Vladimir Pelić ispunjava sve zakonske uvjete za izbor u suradničko zvanje i na 
radno mjesto poslijedoktorand.  

 
III. ANTONIO BLAŽINA, mag. ing., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz 
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom u Zavodu nautičke znanosti. 

 
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: 2170-57-02-20-1 od 2. veljače 2020. godine raspisao je natječaj za 
izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent iz područja tehničkih znanosti, polja 
tehnologija prometa i transport grane pomorski i riječni promet u Zavodu za nautičke znanosti  
na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta u Rijeci na 257. sjednici održanoj 25. siječnja 
2021. godine  imenovalo je stručno povjerenstvo za ovaj izbor u sastavu: 
1. dr. sc. Robert Mohović. redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog 

fakulteta, predsjednik 
2. dr. sc. Renato ivče, redoviti profesor  Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, član 
3. dr. sc. Đani Mohović, izvanredni profesor Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, član 
 Natječaj je objavljen 8. veljače 2021. godine na Euraxess-u, 5. veljače 2021. godine na 
mrežnim stranicama Fakulteta, 10. veljače 2021. godine  u Narodnim novinama i 9. veljače 
2021. godine u 24 sata. 



 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, te pozitivnog mišljenja Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Rober Mohović,  
prof.  dr. sc. Renato Ivče  i izv. prof. dr. sc. Đani povjerenstvo je prednost dalo Antoniu Blažina, 
mag. ing.  


