
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU 

 

Zaduženja djelatnika Odjela za fiziku: 
Ožujak 2018.  

 

Prof. dr. sc. Zdravko Lenac, red. prof. T (100%) 

Savjetnik rektorice za transfer tehnologije 

Predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 

Voditelj doktorskog studija u osnivanju   

Stalni član Vijeća doktorskog studija Fizika 

  

 

Prof. dr. sc. Mladen Petravić, red. prof. T (100%) 

Član Matičnog odbora za polje fizike 

Pročelnik Odjela za fiziku i član Senata Sveučilišta u Rijeci  

Član Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice u sklopu Euratoma,  

Koordinator za Sveučilište u Rijeci 

Član, predstavnik Hrvatske, IUVISTA – Applied Surface Science College 

Vice Chair (podpredsjednik) IUVISTA – Applied Surface Science College 

Član Stručnog Vijeća SuRi za financije 

Koordinator Savjeta za znanosti i projekte Odjela za fiziku 

Stalni član Vijeća doktorskog studija Fizika 

 

 

Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, red. prof. P (100%) 

Član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci                                              

Član Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci 

Član Savjeta za nastavu i studentska pitanja Odjela za fiziku 

Predsjednik Etičkog povjerenstva Odjela za fiziku (do 1.10.2018.) 

Član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Član koordinacije Particle Astrophysics and Cosmology (PACT) programa za Hrvatsku (u 

okviru ApPEC konzorcija) 

Član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 

Stalni član Vijeća doktorskog studija Fizika 

 

 

Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, izv. prof. (100%)  

Članica Savjeta Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

Predsjednica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih 

kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku (do rujna 2018.) 

Koordinatorica programa cjeloživotnog učenja Odjela za fiziku „Specijalizirani program   

prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave“ 

Članica Programskog vijeća Televizije Primorja i Gorskog kotara d.o.o. (RiTV) 

Članica Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci  

Predsjednica Udruge Zlatni rez (do rujna 2018.) 

Članica državnog organizacijskog odbora Festivala znanosti 

Nacionalna predstavnica u komisiji 46 Međunarodne astronomske unije (IAU Commission 

46 – Astronomy Education & Development) – do 2018. 



Nacionalna predstavnica u grupi History of Physics Europskog fizikalnog društva 

Članica Etičkog povjerenstva Odjela za biotehnologiju 

Open Astronomy Editor 

Članica Vijeća plesnog kluba UNIRI Dance (do ožujka 2020.) 

Predsjednica Izvršnog odbora Kampus kreativnog tima 

Članica Znanstvenog odbora za proslavu 45. godišnjice osnutka Sveučilišta 

Predsjednica i članica Odbora za kvalitetu Odjela  

Članica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 

Koordinatorica Savjeta za jačanje vidljivosti Odjela i popularizaciju znanosti Odjela za 

fiziku 

Voditeljica Diplomskog studija Fizika i matematika, Fizika i informatika, Fizika i filozofija 

Odjela za fiziku 

Članica Katedre za edukacijsku fiziku 

 

 

Prof. dr. sc. Zoran Kaliman, izv. prof. (100%) 

Član Savjeta za znanost 

Član povjerenstva za procjenu vrijednosti računalne opreme Odjela za fiziku 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester, izv. prof. (100%) 

Predstojnica Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku i članica Kolegija Odjela 

Koordinatorica za međunarodnu suradnju Odjela za fiziku 

Main Observation Scheduler – eksperiment MAGIC  

Članica Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija SuRi 

Homebase coordinator – PLANET 

Članica Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Članica Stručnog Vijeća SuRi za internacionalizaciju i projekte 

Predstavnica RH u konfiguracijama programskog odbora Obzora 2020. (Svemir) 

Stalna članica Vijeća doktorskog studija Fizika 

Članica Savjeta za znanost i projekte Odjela za fiziku 

 

 

Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, izv. prof.  (50%) 

Koordinatorica za nastavu koju OF izvodi za Medicinski fakultet u Rijeci 

Koordinatorica za satnicu praktikumske nastave Fakulteta zdravstvenih studija 

Članica Laboratorija za elementnu mikroanalizu  

Članica Savjeta za nastavu i studentska pitanja Odjela za fiziku 

 

 

Prof. dr. sc. Marin Karuza, izv. prof. (100%) 

ERASMUS koordinator Odjela 

Predsjednik Društva matematičara i fizičara 

Voditelj laboratorija za nelinearnu i kvantnu optiku 

Član Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Eksperiment CAST, Sun filming coordinator 

Pridruženi član Talijanskog instituta za nuklearnu fiziku 

Suradnik u Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) 

Član Savjeta za znanost i projekte Odjela za fiziku 



 

Doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić, doc. (100%) 

Voditeljica laboratorija za sintezu funkcionalnih materijala 

Članica Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, doc. (100%)  

Članica povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 

razdoblja studija Odjela za fiziku (do 1.11.2018.)  

Voditeljica smjera Atomska i molekulska fizika na diplomskom studiju Fizika (mirovanje) 

 

 

Doc. dr. sc. Darko Mekterović, doc. (100%)                             

Odgovoran za zaštitu od ionizirajućeg zračenja na Odjelu za fiziku  

Član Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Organizacija održavanja seminara na Odjelu  

Voditelj Laboratorija za elementnu mikroanalizu  

Voditelj smjera Fizika i znanost o okolišu na diplomskom studiju Fizika  

 

 

Doc. dr. sc. Aleš Omerzu, doc. (100%) 

Koordinator za nabavu računala i računalne opreme na Odjelu za fiziku   

Voditelj Laboratorija za transportna mjerenja 

Voditelj smjera Fizika čvrstog stanja na diplomskom studiju Fizika 

Voditelj diplomskog studija Inženjerstvo i  fizika materijala 

Član Savjeta za znanost i projekte Odjela za fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Saša Mićanović, doc.  (100%) 

Web administrator poslijediplomskog doktorskog studija Odjela za fiziku 

Odgovoran za zaštitu od ionizirajućeg zračenja na Odjelu za fiziku  

Član Povjerenstva za superračunalne resurse UniRi 

Voditelj Preddiplomskog studija Fizika, smjerovi Matematika, Informatika, Filozofija, 

Fizika, Znanost o okolišu 

Član Savjeta za nastavu i studentska pitanja Odjela za fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Robert Peter, doc.  (100%) 

Predstojnik Zavoda za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku i član Kolegija Odjela  

Koordinator za Turnitin (do 1.11.2018.) 

Voditelj laboratorija za fiziku površina  

Član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Član Povjerenstva za evaluaciju projekata Studentskog Zbora Odjela za fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Nataša Erceg, doc. (100%) 

Zamjenica pročelnika Odjela za fiziku i članica Kolegija OF  

ECTS koordinatorica 

Članica Stručnog vijeća Centra za studije 



Članica Odbora za kvalitetu Odjela za fiziku – predst. Uprave 

Zaduženja na projektima iz edukacijske fizike: Voditeljica Sveučilišnog projekta za 

povećanje broja i kvalitete kolegija koji koriste napredne e-alate na Odjelu za fiziku 

Članica Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita  

Članica Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za Fiziku 

Koordinatorica Savjeta za nastavu i studentska pitanja Odjela za fiziku 

Voditeljica Katedre za edukacijsku fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Tomislav Terzić, doc. (100%) 

Član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Voditelj smjera Astrofizika i fizika elementarnih čestica na Diplomskom studiju Fizika 

Član Savjeta za jačanje vidljivosti Odjela i popularizaciju znanosti Odjela za fiziku 

Voditelj laboratorija za astročestičnu fiziku 

 

 

Doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver, doc. (100%) 

Voditeljica Laboratorija za tanke filmove 

Članica Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Članica povjerenstva za popisivanje imovine i obveza OF 

Zamjenica člana Povjerenstva za evaluaciju projekata Studentskog Zbora Odjela za fiziku  

 

 

Doc. dr. sc. Iva Šarić, doc. (100%) 

Voditeljica Laboratorija za pretražnu elektronsku mikroskopiju 

Članica Odbora za kvalitetu Odjela za fiziku – predst. nastavnog osoblja  

Administratorica SharePointa OF 

Članica povjerenstva za popisivanje imovine i obveza OF 

 

 

Dr. sc. Diana Mance, postdoc. (100%) 

Suradnica laboratorija O-019 

Članica laboratorija za elementnu mikroanalizu (O-022) 

Članica etičkog povjerenstva OF (do rujna 2018.) 

Predstavnica poslijedoktoranada u Vijeću Odjela za fiziku 

 

 

Marija Čargonja, asistent (100%) 

Članica Odjela za fiziku za Vijeće Sveučilišne knjižnice (podružnica Kampus) 

Zamjenica člana Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

 

 

Klaudija Lončarić, asistent (100%) 

Članica povjerenstva za procjenu vrijednosti računalne opreme Odjela za fiziku 

 

 

Vedran Vujnović, asistent (100%) 

Zadužen za podizanje na mrežne stranice izvedbenih  programa OF  



 

Mateo Paulišić, asistent (100%) 

Zadužen za podizanje na mrežne stranice izvedbenih  programa OF  

Predstavnik asistenata u Vijeću Odjela za fiziku   

 

 

Dr. sc. Tomislav Jurkić, predavač (100%) 

SRCE koordinator za Odjel (CRO-NGI i Isabella cluster) 

Član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Nacionalni predstavnik u upravnom odboru (MC) COST TD akcije ‘Origin and evolution 

of life on Earth and in the Universe’ 

 

Ivana Poljančić Beljan, predavač (100%) 

Koordinatorica za rad sa studentima s invaliditetom na Odjelu za fiziku  

Članica povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 

razdoblja studija Odjela za fiziku (do 1.11.2018.)  

Članica Katedre za edukacijsku fiziku 

Članica Savjeta za jačanje vidljivosti Odjela i popularizaciju znanosti Odjela za fiziku 

 

 

Velimir Labinac, viši predavač (100%)                                                                                             

Voditelj grupe za izradu i održavanje mrežnih stranica OF 

Voditelj grupe za izradu i održavanje odjelskog SharePointa 

Administrator mrežnih stanica Odjela za fiziku 

Koordinator za državnu maturu 

Zamjenik ECTS koordinatora  

Koordinator za postupak prijave i upis na diplomske studije putem NISpVU sustava na 

Odjelu za fiziku 

Član povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 

razdoblja studija (do rujna 2018.) 

Član Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Zadužen za popisivanje knjiga čiji su autori iz redova djelatnika Odjela za fiziku  

Koordinator programa cjeloživotnog učenja „Program za stjecanje nedostajućih znanja, 

vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij inženjerstva i fizike 

materijala“ 

Član Katedre za edukacijsku fiziku 

Član Savjeta za jačanje vidljivosti Odjela i popularizaciju znanosti Odjela za fiziku 

 

 

Mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručni savjetnik (100%) 

ISVU koordinatorica Odjela za fiziku  

MOZVAG koordinatorica Odjela za fiziku 

Članica Odbora za kvalitetu Odjela - predst. nenastavnog osoblja                                                

SmartX koordinatorica Odjela za fiziku 

Organizacija nastave i opterećenja u nastavi 

Administriranje studijskih programa i postupaka izmjena i dopuna studijskih programa. 

Članica Povjerenstva za priznavanje ECTS bodova, ocjena i razdoblja stručne prakse u 

okviru Erasmus programa 



Zamjenica koordinatora za postupak prijave i upis na diplomske studije putem NISpVU 

sustava Odjela za fiziku 

Predsjednica povjerenstva za vođenje evidencije osnovnih sredstava/sitnog inventara na 

Odjelu za fiziku 

Koordinatorica Odjela za fiziku za provedbu fleksibilizacije studijskih programa u okviru 

projekta „Projekt fleksibilizacije studijskih programa i priznavanje kompetencija stečenih 

izvan studijskih programa“ 

Zadužena za popisivanje knjiga čiji su autori iz redova djelatnika Odjela za fiziku 

Kontakt osoba zadužena za pitanja provedbe dodjele STEM stipendija  

 

 

Katarina Benac, mag. oec., voditelj Ureda pročelnika (100%) 

Predstavnica zaposlenika i član Vijeća Odjela za fiziku, te zapisničar Vijeća Odjela  

Evidentičarka radnog vremena djelatnika Odjela za fiziku i rad u aplikaciji FINA-e (COP) 

Vođenje dokumentacije Vanjskih suradnika Odjela za fiziku 

Rad na Sveučilišnom portalu – održavanje mape radnih mjesta i podizanje zahtjeva za 

zapošljavanje/napredovanje 

Rad na Sveučilišnom portalu – Izvješće o provedbi strategije i Akcijski plan za provedbu 

strategije Odjela za fiziku 

Rad na Sveučilišnom portalu – Plan nabave i Financijski plan Odjela za fiziku 

Rad na Sveučilišnom portalu – Plan godišnjih odmora i dopusta djelatnika Odjela  

Rad na Sveučilišnom portalu – zahtjevi za putne naloge  

Rad na Sveučilišnom portalu – zahtjevi za autorske ugovore i ugovore o djelu 

Rad na Sveučilišnom portalu – objave Odjela na webu Sveučilišta 

Urudžbiranje dokumentacije Odjela u aplikaciji „Ur. zapisnik“ 

Tajnica Stegovnog i Žalbenog stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku 

Postupak javne nabave OF – zadužena za praćenje izvršenja ugovora tiska 

Mentorica pripravnice Jelene Peranić u sklopu stručnog osposobljavanja za rad (bez 

zasnivanja radnog odnosa) na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci u 2016./2017. godini 

Administratorica vezano uz prodaju popisanih knjiga Odjela za fiziku putem skriptarnice 

na Građevinskom fakultetu  

Administratorica Doktorskog studija Fizika 

 

 

 

Ivana Bjedov, mag. iur., stručni suradnik za admin. poslove (100%) 

ISVU – ispiti Medri, po potrebi ISVU – ispiti, ISVU - studiji i studenti Odjela za fiziku 

Rad na Sveučilišnom portalu – zahtjevi za putne naloge  

Rad na Sveučilišnom portalu – plan nabave i financijski plan Odjela za fiziku 

Rad na Sveučilišnom portalu – zahtjevi za autorske ugovore i ugovore o djelu 

Rad na Sveučilišnom portalu – plan godišnjih odmora i dopusta djelatnika Odjela za fiziku  

Rad na Sveučilišnom portalu – objave Odjela na webu Sveučilišta 

Rad na Sveučilišnom portalu – Izvješće o provedbi strategije i Akcijski plan za provedbu 

strategije Odjela za fiziku 

Urudžbiranje dokumentacije Odjela u aplikaciji „Ur. zapisnik“ 

Zadužena za rezervaciju prostorija na Odjelu za fiziku (Medri) 

Administratorica za prodaju popisanih knjiga Odjela za fiziku putem skriptarnice na Gradri 

Zapisničar Zavoda Odjela, te Odbora za kvalitetu 

 



Ljubomir Špirić, viši laborant (100%) 

Zamjenik ovlaštenika za poslove zaštite na radu Odjela za fiziku 

Član povjerenstva za rashodovanje opreme na Odjelu 

Član povjerenstva za vođenje evidencije osnovnih sredstava/sitnog inventara na Odjelu 

Ovlaštenik OF za modul "Raspodjela i koristenje prostora u zgradi sveučilišnih odjela" na 

Sharepointu Uniri 

Zadužen za osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta u učionicama OF 

 

 

Mirjana Turina, laborant (100%) 

ISVU - modul KADROVI  

Satničarka OF 

Članica povjerenstva za rashodovanje opreme na Odjelu 

Zadužena za rezervaciju prostorija na Odjelu za fiziku 

 

 

Mila Musulin, tehnički suradnik (100%) 

Članica povjerenstva za vođenje evidencije osnovnih sredstava/sitnog inventara na Odjelu 

Članica povjerenstva za popisivanje imovine i obveza OF 

 

 

Marijana Majetić, viši tehničar (100%) 

Članica povjerenstva za rashodovanje opreme na Odjelu  

ISVU – studenti Medri 

Zadužena za osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta nastave za studente Medri-a  

 

 

Dragica Dumić, tehnički suradnik (100%) 

Zamjenica povjerenika za otpad na Sveučilištu u Rijeci 

 
 

 

 

 

 

NAPOMENE: 

 

- članstvo u Vijeću ne navodi se u tablici zn-nast. osoblju, te nastavnom osoblju jer su oni 

članovi Vijeća  OF po Pravilniku OF  

- funkcije predstojnika Zavoda i člana Kolegija OF navode kao jedan navod budući da se 

Pravilnikom OF podrazumijevaju 

- funkcije pročelnika i člana Senata u zaduženjima navode kao jedan navod, osim u slučaju 

kad predstavnik Odjela u Senatu nije pročelnik 

- zaduženja administrativnog osoblja u tablici se navode eksplicitno radi informiranja 

kolektiva i studenata, unatoč tome što navedena zaduženja jesu poslovi i radni zadaci 

administrativnog osoblja 

 
 


