
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  ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

 
 
1. na radnom mjestu III. vrste - administrativni referent - Tajnica dekana u radni odnos na 
određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom, prema raspisanom javnom 
natječaju objavljenom 02. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Fakulteta 04. rujna u 
24sata i u Narodnim novinama i intervjua održanog dana 22. rujna 2021. godine izabrana je 
kandidatkinja Valentina Jeremić, mag. ing. logist. 
 
Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intrevjua Povjerenstvo je mišljenja da 

kandidatkinja Valentina Jeremić, mag. ing. logist. ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje 

poslova i zadataka na radnom mjestu III. vrste - administrativni referent - Tajnica dekana u 

radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom. Na pozitivno 

mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno kontinuirano zaposlenje i napredovanje 

kandidatkinje kod istog poslodavca te motiviranost i predanost izražena u prethodnom radu. 

 

2. na radnom mjestu III. Vrste-osoba odgovorna za upravljanje radovima na Fakultetu - 

koordinator radova na kapitalnim investicijama i rekonstrukciji fakulteta u radni odnos na 

određeno vrijeme od godinu dana s punim radnim vremenom, uz probni rok od 2 mjeseca,, 

prema raspisanom javnom natječaju objavljenom 02. rujna 2021. godine na internetskim 

stranicama Fakulteta, 03. rujna 2021. u Narodnim novinama i 04. rujna 2021. u 24sata, nakon 

intervjua održanog dana 22. rujna 2021. izabran je kandidat Kornelije Jovanović.  

 
Uvidom u prispjelu prijavu kandidata Kornelija Jovanovića te uzimajući u obzir propisane 
uvjete gore navedenog natječaja, Povjerenstvo je utvrdilo da kandidat Kornelije Jovanović 
udovovoljava uvjetima natječaja zbog dosadašnjeg radnog iskustva. 
 
 
3. na radnom mjestu III. vrste Tehnički suradnik (domar-ložač), u radni odnos na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od 2 mjeseca, prema raspisanom javnom 
natječaju objavljenom 02. rujna 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta, 03. rujna 
2021. u Narodnim novinama i 04. rujna 2021. u 24sata nakon intervjua održanog dana 22. 
rujna 2021.godine izabran je kandidat Branko Fibinger. 
 
Uzimajući u obzir propisane uvjete gore navedenog natječaja, Povjerenstvo je utvrdilo da 
kandidat Branko Fibinger udovovoljava uvjetima natječaja zbog dosadašnjeg radnog iskustva 
na Fakultetu. 
 

4. na radnom mjestu I. vrste istraživač na projektu EUREKA (Adriatic-Ionian joint 



approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field 
of navigation safety), u radni odnos na određeno vrijeme od 26 mjeseci s punim radnim 
vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci, prema raspisanom javnom natječaju objavljenom 
02. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Fakulteta 04. rujna u 24sata i u Narodnim 
novinama i intervjua održanog dana 22. rujna 2021. godine izabrana je kandidatkinja Ana 
Malovrh mag.  ing. logist.  
 

Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intrevjua Povjerenstvo je mišljenja da 

kandidatkinja Ana Malovrh, mag. ing. logist. ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje 

poslova i zadataka na radnom mjestu I. vrste istraživač na projektu EUREKA (Adriatic-

Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations 

in the field of navigation safety), u radni odnos na određeno vrijeme od 26 mjeseci s punim 

radnim vremenom. Na pozitivno mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno radno iskustvo 

na EU projektima te motiviranost i predanost izražena u prethodnom radu.  

 

5. na radno mjesto I. vrste istraživač na projektu MarItime and MultimOdal Sustainable 
pAssenger transport solutions and services (MIMOSA) u radni odnos na određeno vrijeme 
do 31.12.2022. godine  s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci prema 
raspisanom javnom natječaju objavljenom 02. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama 
Fakulteta 04. rujna u 24sata i u Narodnim novinama i intervjua održanog dana 22. rujna 2021. 
godine izabrana je kandidatkinja Marcella Jankač mag.  ing. logist.  
 
Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intrevjua Povjerenstvo je mišljenja da 

kandidatkinja Marcella Jankač, mag. ing. logist. ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje 

poslova i zadataka na radnom mjestu I. vrste istraživač na projektu MarItime and 

MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services (MIMOSA) u radni 

odnos na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine  s punim radnim vremenom, uz probni 

rad od 6 mjeseci. Na pozitivno mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno radno iskustvo na 

EU projektima te motiviranost i predanost izražena u prethodnom radu.   

 

6. na radno mjesto I. vrste Voditelj Centra za međunarodne projekte, u radni odnos na 
određeno vrijeme od 30 mjeseci s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci, 
prema raspisanom javnom natječaju objavljenom 02. rujna 2021. godine na mrežnim 
stranicama Fakulteta 04. rujna u 24sata i u Narodnim novinama i intervjua održanog dana 22. 
rujna 2021. godine izabrana je kandidat Ivan Dovadžija mag. oec.  
 
 
Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intrevjua Povjerenstvo je mišljenja da 

kandidat Ivan Dovadžija, mag. oec. ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje poslova i 

zadataka na radnom mjestu I. vrste Voditelj Centra za međunarodne projekte, u radni 

odnos na određeno vrijeme od 30 mjeseci s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 

mjeseci. Na pozitivno mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno kontinuirano radno 

iskustvo na EU projektima.  

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti/aktivni/09-2020/MIMOSA_hr.pdf
https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti/aktivni/09-2020/MIMOSA_hr.pdf
https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti/aktivni/09-2020/MIMOSA_hr.pdf
https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti/aktivni/09-2020/MIMOSA_hr.pdf


 

7. na radnom mjestu III. vrste - stručni referent u Službi studentske evidencije u radni odnos 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, prema raspisanom javnom natječaju 
objavljenom 24. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Fakulteta, 29. rujna 2021. 
godine  u 24sata i 92. rujna 2021. godine u Narodnim novinama izabrana je kandidatkinja 
Veronika Mohorić, mag. ing. logist. 
 
Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intrevjua Povjerenstvo je mišljenja da 

kandidatkinja Veronika Mohorić, mag. ing. logist. ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje 

poslova i zadataka na radnom mjestu III. vrste - stručni referent u Službi studentske evidencije 

u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Na pozitivno mišljenje 

Povjerenstva je utjecalo prethodno kontinuirano zaposlenje i napredovanje kandidatkinje kod 

istog poslodavca te motiviranost i predanost izražena u prethodnom radu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 


