
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 256. sjednici održanoj 14. prosinca  2020. godine donijelo je slijedeću 

 
O D L U K U 

 
I. dr.sc. MLADEN JARDAS izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto  poslijedoktorand 
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 

 
Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta u Rijeci na 252. sjednici, održanoj 01. listopada 
2020. godine, donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog 
zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
poslijedoktorand iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, u 
Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu s punim radnim vremenom na 
određeno vrijeme te imenovalo Stručno povjerenstvo (u daljem tekstu: Stručno 
povjerenstvo) za ovaj izbor u sljedećem sastavu:  
1. dr. sc. Bojan Hlača, redoviti profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednik 
2. dr. sc. Dražen Žgaljić, docent Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član  
3. dr. sc. Luka Novačko, docent  Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, član  

Natječaj za izbor  jednog zaposlenika/ce u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz 
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana inteligentni 
transportni sustavi i logistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za 
logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, objavljen je u Narodnim novinama 30. 
listopada 2020. godine, Novom Listu 30. listopada 2020. godine, 02. studenog 2020. godine 
na mrežnim stranicama Fakulteta te  03. studenog 2020. godine na stranicama EURAXESS.  

 
 
 

II. MARKO STRABIĆ, mag. ing. pp. naut. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto  

asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport 

u Zavodu za nautičke znanosti u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom 

O b r a z l o ž e n j e 

 Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta u Rijeci na 251. sjednici, održanoj 23. rujna 2020. 

godine, donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog suradnika/ce u suradničko 

zvanje i radno mjesto asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologija 

prometa i transport u Zavodu za nautičke znanosti u radni odnos na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom, te imenovalo Stručno povjerenstvo za ovaj izbor u sljedećem sastavu:  



1. Prof. dr. sc. Robert Mohović, predsjednik 

2. Prof. dr. sc. Renato Ivče, član. 

3. Izv. prof. dr. sc. Đani Mohović, član 

Natječaj za izbor suradnika/ce u suradničko zvanje asistenta i odgovarajuće radno mjesto, 

na određeno vrijeme, za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, 

grane pomorski i riječni promet, u Zavodu za nautičke znanosti, objavljen je u „Narodnim 

novinama“ 6. studenog 2020., dnevnom listu „24 sata“ 7. studenog 2020. godine, na 

mrežnim stranicama Fakulteta 5. studenog 2020., te 7. studenog 2020. godine na 

stranicama EURAXESS. 

 
 

 
 


