
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-8 
Rijeka, 10. travnja 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 13. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u srijedu, 18. travnja 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 12. sjednice Senata održane dana 20. veljače 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Novi članovi Senata:  

4.1. 
Potvrda izbora novog člana iz redova znanstveno-nastavne sastavnice  

Odjel za biotehnologiju 

4.2. 
Potvrda izbora novog člana iz redova ostalih sastavnica kao pravnih osoba,  

Studentski centar Rijeka 

4.3. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i 
Odjela za biotehnologiju  

5. Potvrda izbora dekanica u mandatnom razdoblju 2018. – 2021. 

5.1. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Građevinski fakultet 

5.2. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, Filozofski fakultet 

6. 
Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i nastavak rada nakon 
65. godine 
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6.1. 
NADOPUNA 

dr. sc. Sanja Balen, dr. med., trajno, Medicinski fakultet 

6.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Biserka Trošelj Vukić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet 

6.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med., trajno, Medicinski fakultet 

6.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Srđan Banac, dr. med., trajno, Medicinski fakultet 

6.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Alen Ružić, dr. med., prvi izbor, Medicinski fakultet 

6.6. dr. sc. Boris Banovac, nastavak rada iza 65. godine, Pravni fakultet 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima 

7.2. Prijedlog Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci  

8. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godinu 

8.1. Tehnički fakultet 

8.2. Filozofski fakultet 

9. 
Prijedlog Odluke o konsolidaciji financijskog poslovanja i osiguravanja likvidnosti Sveučilišta 
u Rijeci 

10. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja znanstvene djelatnosti 
Sveučilišta u 2018. godini temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju 
znanstvene djelatnosti u 2018. godini  

11. 
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

12. Studiji i studenti 

12.1. 
Prijedlog Odluke o izmjeni upisne kvote za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2018./2019. (Odjel za fiziku)   

12.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, 
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih 
studija u akademskoj godini 2018./2019. 

12.3. 
Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske studije za 
akademsku godinu  2018./2019. 



12.4. Prijedlog Odluke o dodjeli rektorovih nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2017./2018. 

13. Imenovanja/razrješenja 

 Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 

13.1. Imenovanje dva člana Upravnog vijeća  

 Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom  

13.2. Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća  

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

14.1. Obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci – dodatne aktivnosti 

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

15.1. 

rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt u 
okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 
11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, 
osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA103-046916 (vrijednosti 
838.700,00 eura) 

15.2. 
rektorici Sveučilišta za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Blue enhancement 
action for technology transfer - BEAT 

15.3. 
NADOPUNA 

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 OT – Optima telekom d.d. 
Zagreb 

15.4. 
NADOPUNA 

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 - energetska obnove 
zgrade Medicinskog fakulteta u Rijeci 

16. 

Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica: 
Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Pomorski fakultet, 
Pravni fakultet, Tehnički fakultet, Odjel za biotehnologiju, Odjel za fiziku, Akademija 
primijenjenih umjetnosti 

17. 
Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih 
ustrojbenih jedinica Sveučilišta: Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Centra za napredno računanje i 
modeliranje, Centra za visokopropusne tehnologije 

18. 
Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci: Znanstveni kolokvij 2016./2017. 

19. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 



19.1. Ekonomski fakultet 

19.2. Odjel za informatiku  

20. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2017./2018 

21. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

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

 
 


