
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-3 
Rijeka, 13. veljače 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 11. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 20. veljače 2018. 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  

2.1. s 9. sjednice Senata održane dana 23. siječnja 2018. godine 

2.2. s 10. (izvanredne) sjednice Senata održane dana 13. veljače 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
NADOPUNA 

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Medicinski fakultet  

5. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

5.1. 
NADOPUNA 

dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet, trajno 

5.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Robert Domitrović, Medicinski fakultet, trajno 

5.3. dr. sc. Ines Milohnić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina 

5.4. dr. sc. Elvis Mujačević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina 

6. 
Izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2018. godinu 
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6.1. Filozofski fakultet 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne 
rasprave 

7.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
otvaranje javne rasprave 

7.3. 
Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave 
Sveučilišta u Rijeci 

7.4. 
Donošenje Uputa za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci 

8. Imenovanja / izmjene i dopune Odluka o imenovanjima  

 Savjet za znanost 

8.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Savjeta za znanost iz redova predstavnika studenata 
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 

8.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost 

 Stručno Vijeće za internacionalizaciju i projekte 

8.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Stručnog Vijeća za internacionalizaciju i 
projekte 

 Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 

8.4. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za 
znanost 

 Znanstveni odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci 

8.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Znanstvenog odbora za obilježavanje 45. 
obljetnice Sveučilišta u Rijeci 

9. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora u suradničko zvanje i odgovarajuće radno 
mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: znanstvenog polja: 
Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting Jadranskog mora“, 
KK.01.1.1.01.0002 i imenovanje povjerenstva za provedbu izbora 

10. Raspisivanje natječaja 

10.1. 
Suglasnost Senata Rektorici za raspisivanje natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih 
potpora mladim istraživačima 

10.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku 
godinu 2017./2018. 

11. Studenti i studiji 



11.1. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima 
studija u 2018./2019. ak. god. 

11.2. 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
za upis u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 

11.3. 
Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka za upis kandidata starijih od 24 
godine u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 

11.4. 

Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2018./2019. 
akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih,  integriranih (preddiplomskih i 
diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica 

11.5. 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. 

11.6. 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2018./2019. ak. god. 

11.7. 
Prijedlog Oduke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu studija u 2018./2019. ak. god. na integrirani 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku 

11.8. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci 
u ak. god. 2017./2018. 

11.9. 
Prijedlog novog studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija za 
ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta  

12. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Neeuklidska geometrija“ Odjela za 
matematiku 

13. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

13.1. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu 

13.2. 
Suglasnost na Odluku Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci o izdavanju 
časopisa Politehnika 

14. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za podršku pametnim i održivim gradovima i 
imenovanju predstojnika 

15. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 

15.1. Rektorove nagrade i priznanja studentima u ak. god. 2017./2018. 

15.2. Sajam stipendija i visokog obrazovanja u 2018. godini 

16. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o rasporedu II. 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 

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



17.1. 
NADOPUNA 

- 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 za sklapanje Sporazuma 
o sufinanciranju radova na rekonstrukciji postojeće građevine i izgradnji aneksa građevine 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

17.2. 
- dekanu Pomorskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna za nabavu rekonstrukcije / dogradnje instalacija grijanja i 
hlađenja Fakulteta 

17.3. 
- dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga 

17.4. 
NADOPUNA 

- dekanu Fakulteta zdravstvenih studija za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za plaćanje naknade Medicinskom fakultetu za 
izvedenu nastavu u ak. g. 2016./2017. 

17.5. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i račun 
Studentskog centra Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 kuna za: 

1. Sklapanje ugovora o zakupu (Grad Rijeka) na rok od 5 godina za prostor na adresi 
Krešimirova 18; Rijeka (Restoran „Index“) gdje jednogodišnja zakupnina s 
uključenim PDV-om iznosi 250.013,57 kuna 

2. Potpisivanje bjanko zadužnice na ime Studentskog centra Rijeka na iznos do 
500.000,00 kuna (Grad Rijeka) 

3. Potpisivanje bankarske garancije na iznos do 250.013,57 kuna (Grad Rijeka) 

18. Prijedlog Odluke o definiranju područja pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci 

19. 
Suglasnost Senata sastavnicama za prijavu i provedbu projekta u okviru Poziva 
„Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02) 

19.1. 
NADOPUNA 

Sveučilište u Rijeci 

19.2. 
NADOPUNA 

Fakultet zdravstvenih studija 

19.3. 
NADOPUNA 

Medicinski fakultet 

19.4. 
NADOPUNA 

Tehnički fakultet 

19.5. 
NADOPUNA 

Pomorski fakultet 

20. Razno 

                                                                                     
                                                                                            rektorica 

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


