
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-6 
Rijeka, 13. ožujka 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 12. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 20. ožujka 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 s 11. sjednice Senata održane dana 20. veljače 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Razrješenje člana Senata i pokretanje postupka izbora novih članova Senata 

4.1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Senata, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić  

4.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i iz redova ostalih sastavnica 
kao pravnih osoba, Studentskog centra Rijeka 

5. 
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja 
professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti profesoru u 
trajnom zvanju, u mirovini, Medicinski fakultet 

6. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus doctoris honoris 
causa), akademik Daniel Rukavina, professor emeritus 

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

7.1. 
NADOPUNA 

Dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, prvi izbor, Odjel za fiziku 

8. 

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: Temeljne tehničke znanosti za potrebe 
studija Politehnika 
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9. Pravni akti Sveučilišta 

9.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci 

9.2. 
Prijedlog Pravilnika o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama 
Sveučilišta u Rijeci  

9.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

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

10.1. 
Prijedlog Odluke o realizaciji Plana umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika za 
razdoblje prijava 1712-1811 Sveučilišta u Rijeci 

10.2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godinu,  

Pomorski fakultet 

10.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena za 2018. godinu,  

Odjel za fiziku 

11. Financije 

11.1. 
Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) za 2017. godinu 
Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) 

11.2. Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

11.3. 

Financijski izvještaji Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i 
obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o obvezama i bilješke uz 
financijske izvještaje) - Rektorat i odjeli 

11.4. Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Rektorata u 2017. godini 

11.5. Kumulativni izvještaj o funkcioniranju Riznice do 31.12.2017. godine 

11.6. 
Kumulativni izvještaj o uplatama i korištenju sredstava iz čl.146 Statuta (3%) do 31.12.2017. 
godine 

11.7. 
NADOPUNA 

 

Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje studentskih 
programa u 2018. godini 

12. Studenti i studiji 

12.1. 
Prijedlog Odluke o troškovima upisa u 1. i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica u 2018./2019. ak. god.    



12.2. Prijedlog Odluke o e-prijavama za upise na diplomske studije u 2018./2019. ak. god. 

12.3. 
Prijedlog suglasnosti na konačnu listu dobitnika potpora u 2017./2018. ak. god. iz programa 
„Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ i ukupna sredstva dodijeljena za potpore 

12.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Fizika Odjela za fiziku 

12.5. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih 
sveučilišnih studijskih programa Ekonomskog fakulteta: 

 preddiplomskog sveučilišnog  studija Ekonomija, 

 preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, 

 diplomskog sveučilišnog  studija Ekonomija, 

 diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, 

12.6. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama poslijediplomskih specijalističkih studijskih 
programa Ekonomskog fakulteta: 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing menadžment, 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling, 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u javnom sektoru, 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovanje s Europskom unijom, 

 poslijediplomskog specijalističkog studija Financije 

12.7. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog sveučilišnog 
studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za ljetni 
semestar akademske godine 2017./2018. 

13. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „UniSTIK: statistička analiza podataka u 
stručnom i znanstvenom radu“ Sveučilišta  

14. Studentski izbori 

14.1. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja studentskih izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 

14.2. 
Prijedlog Odluke članova Izbornog povjerenstva za izbor studentskih predstavnika iz redova 
nastavnika 

14.3. 
Prijedlog Odluke članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika 

15. Imenovanja/razrješenja/izmjene  

 Centar za napredno računanje i modeliranje 

15.1. Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra 

 Stručno vijeće za financijsko poslovanje 



15.2. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko 
poslovanje 

 Odbor za strategiju 

15.3 Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova  

 Odbor za statutarna i pravna pitanja 

15.4 Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova 

 Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  

15.5. Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana 

 Centar za visokopropusne tehnologije 

15.6. Prijedlog Odluke o razrješenju predstojnice Centra izv. prof. dr. sc. Sandre Kraljević Pavelić  

16. Prijedlog Odluke o preustroju Centra za visokopropusne tehnologije Sveučilišta u Rijeci 

17. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih izdanja 

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

18.1. IUC Inter University Centre Dubrovnik 

18.2. Nagrade za nastavnu izvrsnost u 2017./2018. ak. god. 

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

19.1. 
NADOPUNA 

- rektorici Sveučilišta za sklapanje Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju 
znanstvene djelatnosti u 2018. godini 

19.2. 

- 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 potpisivanja Konzorcijskog 
ugovora o provedbi združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ sa 
Univerzitetom u Sarajevu, Ekonomski fakultet 

19.3. 
NADOPUNA 

- ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Knjižnice iznad iznosa od 400.000,00 kuna za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora Knjižnice 

20. 
Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za podnošenje Zahtjeva za razvrstavanje i 
kategorizaciju smještajnih objekata, paviljona na Kampusu 

21. Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu 



21.1. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice 

21.2. Ostale sastavnice: 

21.2.1. Studentski centar Rijeka 

21.2.2. Sveučilišna knjižnica Rijeka 

21.3. Studentski zbor Sveučilišta  

22. 
Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih 
ustrojbenih jedinica Sveučilišta 

23. 
Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci 

24. Prijedlog Odluke o usvajanju strategije Građevinskog fakulteta za razdoblje od 2018. 2022. 

25. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima: 
doc. dr. sc. Tamara Pavasović Trošt, doc. dr. sc. Rok Spruk, Ekonomski fakultet 

26. Predstavljanje mrežnih stranica Sveučilišta  

27. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

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

 
 


