
TUGA U RIJECI NA TEHNIČKOM FAKULTETU IMAJU SAMO LIJEPE RIJEČI O 

POGINULOM KOLEGI Svijeća i cvijeće za prodekana Barišića 

Bio je pouzdan kolega, kakvog samo možete poželjeti za suradnika, kazao je o profesoru 

Branimiru Barišiću dekan Goran Turkalj 

RIJEKA Na riječkom Tehničkom fakultetu prodekana za 

poslovne odnose prof. dr. Branimira Barišića, koji je u subotu 

poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Poljskoj, kada su 

ozlijeĎeni i njegovi kolege prof. dr. Livio Šušnjić i prof. dr. 

Bruno Čalić, sjećat će se kao izuzetnog znanstvenika 

neiscrpne radne energije.  

    – Profesor Barišić bio je jedan od najproduktivnijih 

hrvatskih znanstvenika mlaĎe generacije u području tehničkih 

znanosti, što se tiče broja i kvalitete objavljenih znanstvenih 

radova. Bio je izuzetan i pouzdan kolega, kakvog samo možete poželjeti za suradnika. 

Sposoban odraditi ogroman posao, a sve je uvijek stizao obaviti bez ikakvih problema. 

Odradio je velik dio posla oko organizacije 50. godišnjice Fakulteta i jako se radovao tome 

što je obilježavanje našeg vrijednog jubileja prošlo izuzetno uspješno. Istovremeno je uvijek 

bio vedar i nasmijan, vječni optimist. Uvijek izrazito nježno govorio o svojoj obitelji, koja mu 

je bila svetinja, a posebno o svojoj kćerkici Pauli, koja sada polazi prvi razred osnovne škole. 

Navršio je 42 godine 19. svibnja, a njegov roĎendan na koncu nismo uspjeli zajedno 

proslaviti, jer smo to planirali obaviti po povratku iz Poznana, budući da je bio okupiran 

poslom, kaže dekan Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Goran Turkalj.  

    Sljedećih dana bit će organiziran prijevoz tijela prof. dr. Branimira Barišića u Rijeku.  

     

Sudar sa šleperom  
 

Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 15.30 sati, kada je vozilo kojim su putovali riječki 

profesori iz još neutvrĎenih razloga prešlo na suprotnu stranu ceste i sudarilo se sa šleperom. 

Profesori su bili na povratku s poslovnog puta u Poznan, gdje su dogovarali suradnju s 

tamošnjim Tehničkim sveučilištem, a prije povratka u Rijeku, namjeravali su prespavati u 

Češkoj.  

Uredio strojarski sveučilišni 

udžbenik  
     

    U sklopu projekta CEEPUS izdan 

je i strojarski sveučilišni CEEPUS 

udžbenik »Concurrent Product and 

Technology Development«, kojeg je 

uredio prof. Barišić, a riječ je o prvom 

takvom udžbeniku u Hrvatskoj i 

drugom u Europi. Sveučilišni 

udžbenik pokriva područje 

proizvodnog i industrijskog 

strojarstva, a namijenjen je 

prvenstveno poslijediplomskom 

studiju. Udžbenik je napisan na 

engleskom jeziku, kako bi se 

omogućilo pohaĎanje nastave stranim 

studentima, koji su u okviru projekta 

uključeni u meĎunarodnu razmjenu 
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    Profesori Šušnjić i Čalić trebali bi se danas vratiti u 

Rijeku. Tehnički fakultet u suradnji s KBC-om Rijeka 

osigurao je medicinsko vozilo koje je jučer krenulo za poljski Rawicz, gdje se profesori 

Šušnjić i Čalić oporavljaju od posljedica nesreće.  

    – Profesor Čalić nema fizičkih povreda, osim što je, sasvim razumljivo, pod jakim šokom 

zbog svega što se dogodilo, dok je profesor Šušnjić pretrpio prijelom rebara i čašice u kuku. 

Obojici smo osigurali siguran prijevoz u pratnji anesteziologa medicinskim vozilom sa svom 

potrebnom opremom, na čemu smo zahvalni KBC-u Rijeka. Očekujemo da bi se tijekom 

današnjeg dana trebali vratiti u Rijeku, a u riječkom KBC-u bit će im pružena sva potrebna 

liječnička njega, kaže Turkalj.  

     

Iznimna karijera  
 

Prodekan Barišić u znanstvenom radu, meĎu ostalim, bavio se tehnologijom obrade metala, 

optimizacijom procesa oblikovanja i mjernim tehnikama. Prof. dr. Barišić bio je voditelj 

hrvatskog projekta CII HR 108 Concurrent Product and Technology Development 

(Konkurentni proizvod i razvoj tehnologije) u sklopu Srednjoeuropskog programa sveučilišne 

razmjene CEEPUS, koji je na Ministarskoj konferenciji u Varšavi osvojio treće mjesto u 

ukupnom vrednovanju CEEPUS projekata. To je najbolji rezultat jednog CEEPUS projekta 

pod koordinacijom i vodstvom jednog od hrvatskih voditelja.  

    Prof. Barišić bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Tehničkog fakulteta Engineering 

Review, član te uredništva inozemnog znanstvenog časopisa Journal for Technology of 

Plasticity, kao i znanstvenog časopisa IRT 3000. Bio je glavni organizator i osnivač 

meĎunarodne konferencije In-Tech. Uručena mu je godišnja nagrada World Associationa for 

Innovative Technologies. 

mobilnosti unutar zemalja članica 

CEEPUS-a. 


