
KLASA: 003-01/17-03/03 
URBROJ: 2170-57-01-17-15 
Rijeka, 12. prosinca 2017. 
 

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
                                 - Roberti Hlača Mlinar – glavnoj tajnici 
      - prorektorima Sveučilišta 
 

Pozivamo Vas na 8. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 19. prosinca 2017. godine sa početkom u  09:00 sati u prostorijama Rektorata  

(sala Senata, II. kat), Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda   

2. 
Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Senata održane dana 21. studenog 2017. 
godine  

Privitak - SPP 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  Privitak - SPP 

4. Projektne aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci – tematska točka  

4.1. Sveučilišta u europskim inovacijskim ekosustavima – gdje smo i kamo idemo? Privitak - SPP 

5. 

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga – 
dr. sc. Božidar Križan redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Tehnički 
fakultet 

Privitak - SPP 

6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice  

6.1. dr. sc. Davor Vašiček, Ekonomski fakultet, 5 godina Privitak - SPP 

7. 
Potvrda odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Studentskog centra Rijeka na 
mandatno razdoblje od 4 godine 

Privitak - SPP 

8. 
Suglasnost za predlaganje professora emeritusa Pavla Komadine za dodjelu 
Nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije 

Privitak - SPP 

9. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja - studij Politehnike  

9.1. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. 
Damira Purkovića u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto docent iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog 
polja: Obrazovne znanosti 

Privitak - SPP 
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9.2. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. 
Mateje Šnajdar Musa u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće  radno 
mjesto docent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Strojarstvo 

Privitak - SPP 

9.3. 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
i odgovarajuće radno mjesto docenta iz znanstvenog područja: Tehničke 
znanosti, znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanost i imenovanje 
povjerenstva za provedbu izbora 

Privitak - SPP 

10. 
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. 
godinu 

 

10.1. Odjel za matematiku Privitak - SPP 

10.2. Tehnički fakultet Privitak - SPP 

10.3. Pomorski fakultet Privitak - SPP 

10.4. Učiteljski fakultet Privitak - SPP 

10.5. Filozofski fakultet  Privitak - SPP 

10.6. Medicinski fakultet Privitak - SPP 

10.7. Odjel za informatiku Privitak - SPP 

10.8. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Privitak - SPP 

10.9. Odjel za fiziku Privitak - SPP 

10.10. Pravni fakultet Privitak - SPP 

10.11. Građevinski fakultet Privitak - SPP 

10.12. Fakultet zdravstvenih studija Privitak - SPP 

10.13. Akademija primijenjenih umjetnosti Privitak - SPP 

10.14. Ekonomski fakultet Privitak - SPP 

10.15. UniRi/Politehnika Privitak - SPP 

10.16.  Sveučilišna knjižnica Rijeka 
NADOPUNA 

Privitak - SPP 

11. Pravni akti Sveučilišta  



11.1. Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Privitak - SPP 

11.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava 
Sveučilišta u Rijeci iz Fonda „Aleksandar Abramov“ 

Privitak - SPP 

12. 
Prijedlog Odluke o raspoloživom iznosu sredstava za potpore studentima iz 
programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2017./2018. ak. god. 

Privitak – SPP 

13. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja Rane 
odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju 
– Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

Privitak – SPP 

14. Izdavačka djelatnost  

14.1. Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu Privitak - SPP 

14.2. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Zaključaka Povjerenstva za izdavačku 
djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

15. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i počasnog predsjednika Savjeta 
za znanost 

Privitak - SPP 

16. Financijske odluke  

16.1. 
Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2017. godinu Sveučilišta u 
Rijeci (ukupno sastavnice) 

Privitak - SPP 

16.2. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) za 2018. godinu i 
projekcije za 2019. i 2020. godinu 

Privitak - SPP 

16.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda 
poslovanja u 2017. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta 
u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske 

Privitak - SPP 

16.4. 

Prijedlog Odluke o visini planiranih sredstva i planskom rasporedu za 
financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine Aktivnost  A622122 Programsko financiranje 
javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni proračun 
Republike Hrvatske 

Privitak - SPP 

16.5. 

Prijedlog Odluke o rasporedu I. akontacije za financiranje troškova studiranja 
i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 
Aktivnost  A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 
Opći prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske 

Privitak - SPP 

17. Suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna   

 Rektorici  

17.1. 

- za sklapanje ugovora o pružanju tehničke i tjelesne zaštite objekata 
Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog 
kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog 
kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava 

Privitak - SPP 



vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci i 
Rektorata procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 kn s PDV-om 

17.2. 
- za poduzimanje potrebnih radnji za ugovaranje dopuštenog prekoračenja po 
žiru računu Sveučilišta u visini iznosa od 15 milijuna kuna kod Zagrebačke 
banke d.d. u 2018. godini 

Privitak - SPP 

 Dekanima/cama  

17.3. 
- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje 
pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u 
svrhu oročavanja novčanih sredstava Fakulteta za 2018. godinu 

Privitak - SPP 

17.4. 
- dekanici Tehničkog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u svrhu oročavanja novčanih 
sredstava Fakulteta za 2018. godinu 

Privitak - SPP 

17.5. 
- dekanu Ekonomskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna u svrhu oročavanja novčanih 
sredstava Fakulteta za 2018. godinu 

Privitak - SPP 

17.6. 

- dekanici Filozofskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za međunarodni projekt pod 
nazivom: „Modernisation of Higher Education Institutions (HEIs) through 
enhancement of Human Resources Management (HRM) function“; voditelja 
prof. dr. sc. Zorana Sušnja; koji se financira iz programa Erasmus+ KA203; 
(2016.-2018.) 

Privitak - SPP 

17.7. 

dekanici Filozofskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za međunarodni projekt pod 
nazivom: „Advancing the European Multilingual Experience“, voditeljice: izv. 
prof. dr. sc. Tihane Kraš; koji se financira iz programa: FP7 SSH.2013.5.2-1 (od 
2014. -) 

Privitak - SPP 

17.8. 

dekanici Filozofskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za međunarodni projekt pod 
nazivom: „Confidence in behaviour changes through serious games — e-
Confidence“; voditeljice: prof. dr. sc. Svjetlane Kolić-Vehovec; koji se financira 
iz programa: H2020-ICT-2016-2017 (2016. – 2018.) 

Privitak - SPP 

18. Suglasnost Rektorici:  

18.1. 
- za donošenje Strateškog plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci 
za razdoblje 2018. – 2020. 

Privitak - SPP 

18.2. 
- za donošenje Godišnjeg plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci 
za 2018. godinu 

Privitak - SPP 

19. Razno  

                                                                                     
                                                                                            rektorica 

                                                                                               prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v.r. 
 


