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NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci 
 
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

 2. 
 3. 
 4. 
 5.  
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.     

izv. prof. art. Letricija Linardić 
izv. prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra  
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina (dijelom) 
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Dario Đerđa 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac 
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić 
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
prodekan Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
pročelnica Odjela za biotehnologiju 
pročelnica Odjel za fiziku 
pročelnica Odjela za informatiku 
zamjenik pročelnika Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19. 
20. 
21. 
22.
23. 

Pegi Pavletić 
Teodora Milošević 
Dora Nikola 
Aleksandar Šušnjar 
Robert Doričić 

studentica Odjela za biotehnologiju 
studentica Tehničkog fakulteta 
studentica Pravnog fakulteta 
student  Filozofskog fakulteta 
student Medicinskog fakulteta  

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:  

 prof. dr. sc. Diana Stolac predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
 

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Krešimir Pavelič 

dekanica Pravnog fakulteta 
zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju 
 

 

 

7. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  21. studenog 2017. 9:00 h 

REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA 
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE 
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA 
 

 

SASTANAK JE 
SAZVAO 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

VODITELJ 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

ZAPISNIČARKA Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

 prof. dr. sc. Brigita Tićac (dijelom) prodekanica Medicinskog fakulteta 

 prof. dr. sc. Sanja Barić prorektorica za studije i studente 

 prof. dr. sc. Goran Turkalj prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom 

 izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček prorektor za financije 

 izv. prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta, 

 Ana Tomaško Obradović Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 
 

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija otvorila je 7. sjednicu Senata i pozdravila prisutne.  
 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija istaknula je kako su svi materijali kao i sam Dnevni 

red objavljeni na SharePoint portalu. Članovi Senata nisu imali nikakve primjedbe ili dopune Dnevnog 

reda te je jednoglasno prihvaćen sljedeći: 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Senata održane dana 17. listopada 2017. godine  

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta 
u Rijeci – Odjela za fiziku 

5. 
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja 
professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

5.1. 
dr. sc. Branko Blažević, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5.2. 
dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu 

6. 
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga – dr. sc. Branko Rafajac, redoviti 
profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Filozofski fakultet  

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

 - u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 

7.1. dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet, trajno 

7.2. dr. sc. Snježana Bajek, Medicinski fakultet, trajno 
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 - u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

7.3. dr. sc. Igor Žutić, Odjel za fiziku, 5 godina 

8.  
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima na  

Filozofskom fakultetu 

8.1. dr. sc. Francu Fincu 

8.2. dr. sc. Fabio Polidori 

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

9.1. Odjel za matematiku 

9.2. Tehnički fakultet 

9.3. Pomorski fakultet 

9.4. Učiteljski fakultet 

9.5. Filozofski fakultet  

9.6. Medicinski fakultet 

9.7. Odjel za informatiku 

9.8. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

9.9. Odjel za fiziku 

9.10. Pravni fakultet 

9.11. Građevinski fakultet 

9.12. Fakultet zdravstvenih studija 

9.13. Akademija primijenjenih umjetnosti 

10. 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje 
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 

11. Studiji i studenti 

11.1. 
Odluka o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih 
te integriranih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. 
ak. god. 

11.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za studije iz područja 
znanosti i umjetnosti 
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11.3. 
Prethodna suglasnost Senata za raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost 
studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018. 

11.4. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog 
(doktorskog) studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

12. Cjeloživotno obrazovanje 

12.1 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Matematički origami“ 
Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

12.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Stjecanje i 
unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi“ Medicinskog fakulteta 
u Rijeci 

12.3. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Planiranje, 
implementacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti“ Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

13. Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

14. Imenovanje znanstvenog vijeća za obilježavanje 45. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Rijeci 

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

15.1. Obilježavanje 45. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Rijeci – pripremne aktivnosti 

16. Financijske odluke 

16.1. 
Prijedlog Odluke o III. dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu 
neutrošenih sredstava za financiranje rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine 

16.2. 
Prijedlog Odluke o drugoj preraspodjeli neutrošenih sredstava Riznice koja nisu uključena 
u glavnicu u iznosu od 1.407.384,58 kuna 

16.3. 
Odluka o potvrdi Odluke o konačnim rezultatima natječaja Studentskog zbora Sveučilišta 
u Rijeci za financiranje studentskih projektnih aktivnosti „Održivost“ 

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

17.1. 
Suglasnost rektorici Sveučilišta i ravnatelju Studentskog centra Rijeka na Ugovor kojim se 
uređuju međusobni odnosi u vezi s upravljanjem dijela prostora i pripadajuće opreme na 
Kampusu Sveučilišta (projekt TRIS) 

17.2. 
Prethodna suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za poduzimanje pravnih radnji 
u ime i za račun Studentskog centra Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 kuna u 2017. godini 

17.3. 
Prethodna suglasnost dekanu Pomorskog 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 

17.4. 
Prethodna suglasnost dekanu Medicinskog 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 
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18. Projektne aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci – tematska točka 

18.1. Sveučilišta u europskim inovacijskim ekosustavima – gdje smo i kamo idemo? 

18.2 
Prijedlog Pravilnika za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne rasprave 

19. Razno 

 
 

Točka 2.  Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Senata održane dana 17. studenog 2017. 
godine  

 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice Senata održane dana 17. studenog 
2017. godine te je isti jednoglasno usvojen. 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka: 

1. Izvješće sa sjednice Rektorskog zbora - stav o Sporazumu o zajedničkom izvođenju studija 
javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru. Predmetni Sporazum je 
načelan, a predviđa mogućnost sklapanja daljnjih ugovora koji sadrže financijske i druge 
relevantne elemente. U predmetnom Sporazumu ključni su članak 3. ''Sporazumne strane su 
suglasne da zajedničko izvođenje studija nije ustrojavanje novih studija, niti ustrojavanje 
zajedničkih studija već suradnja kojom se omogućuje obrazovanje pojedinih akademskih profila 
za kojima postoji potreba na pojedinim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj te na Sveučilištu u 
Mostaru'' i članak 4. ''Zajedničko izvođenje studija uključuje izvedbu studijskog programa na 
način da prema studijskom programu koji je upisan u Upisnik visokih učilišta i ustrojen na 
jednom sveučilištu odnosno njegovoj sastavnici omogući izvedba istog studijskog programa i/ili 
njegovih dijelova na drugom sveučilištu odnosno njegovoj sastavnici prema stvarnim 
potrebama za određenim akademskim profilom.'' Rektorica ističe kako prema Zakonu o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postoji kategorija zajedničkih studija 
koje zajednički akreditiraju i izvode različiti dionici. Ovdje se radi o drugoj vrsti zajedničke 
izvedbe, odnosno o studijima koji nisu akreditirani kao zajednički, nositelj kojih je jedna 
sastavnica, a mogao bi se izvoditi na nekom drugom sveučilištu/sastavnici bez da je akreditiran 
zajednički, ako postoji potreba za određenim profilom na drugom sveučilištu/sastavnici i to 
bez dodatne akreditacije. Naglašava kako predmetni prijedlog nije reguliran Zakonom o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Nakon rasprave rektorica ističe kako 
predmetni Sporazum nije upućen Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na očitovanje te da 
bi se, eventualno, trebao zatražiti i njen stav. Zaključuje kako Rektorski zbor nije zatražio 
odluku Senata već da se provedu rasprave; rektorica će na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora 
argumentirati stav Sveučilišta na način kako se raspravljalo, počevši s tehničkim pitanjima koja 
se odnose na način izvedbe, u kontekstu normi i kapaciteta, do činjenice da je predmetni 
Sporazum anti-razvojan te da je na neki način upitan odnos istog sa Zakonom o osiguravanju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i pravilima koja postoje u MOZVAG-u.  

2. Završno predstavljanje projekta Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza 
(TRIS); posjet ministrice MRRFEU, državne tajnice MZO i ravnatelja SAFU s delegacijama  

3. Konstituirajuća sjednica Intersektorskog vijeća Sveučilišta u Rijeci za suradnju s NR Kinom i 
javno predstavljanje  
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4. Participativno upravljanje: a) radionica Senata o prioritetima u ak. god 2017./2018 i 
mandatnom razdoblju; b) posjeti sastavnicama (OB, OM) 

5. Nastupni prijam britanskog veleposlanika  g. Andrewa Dalglisha s delegacijom Sveučilištu u 
Rijeci i predavanje u okviri obilježavanja Svjetskog dana znanosti (u organizaciji SZ SuR). 

6. Nastupni prijam mađarskog veleposlanika  g. Józsefa Magyara s delegacijom Sveučilištu u 
Rijeci.   

7. Posjet ravnatelja Francuskog instituta u Hrvatskoj i savjetnika veleposlanice za suradnju i 
kulturnu djelatnost g. Guillaume Colina s delegacijom Sveučilišta u Rijeci. 

8. Posjet direktorice Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju, gđe. Elisabette Capannelli i 
delegacije Sveučilištu u Rijeci. 

9. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru "Priprema IRI infrastrukturnih 
projekata"  

10. Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim 
potencijalima (upitnik)  

11. Erasmus – Izvješće 
 
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić izvijestila je o zbivanjima, susretima i 
događajima u domeni studija i studenata. Istaknula je Sajam stipendija i visokog obrazovanja održan u 
zgradi sveučilišnih odjela dana 19. listopada 2017. godine u organizaciji Instituta za razvoj i 
obrazovanje, a izvijestila je i o posjeti predstavnika Santa Monica Study Abroad Ltd., Indija Rektoratu 
2. studenog 2017. godine. Prorektorica je obavijestila članove Senata o raspisu natječaja 22. studenoga 
i to za stipendije za izvrsnost (na raspolaganju 840.000,00 kuna) te za stipendije za doktorande (na 
raspolaganju 156.000,00 kuna). Natječaji će biti otvoreni do 20. prosinca u 12:00. Natječaj za 
socioekonomske stipendije biti će raspisan kroz mjesec dana.  

Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Alena Ružić izvijestio je da će početkom godine biti raspisan 
natječaj za inicijalne potpore, a nastavno na upite mladih znanstvenika, predviđeni iznos će biti 50 % 
veći u odnosnu na prethodnu godinu. Izvještava kako je 17. listopada 2017. godine sudjelovao na 
European University Association - EUA workshop „Universities in regional innovation ecosystems: 
coherent policies for Europe beyond 2020.“ u Tartu, Estonia pri čemu je prezentirana revidirana 
politika znanstvenih potpora odnosno strategije poticanja istraživanja i udruživanja s lokalnim 
zajednicama od 2020. godine. 8. studenog 2017. godine sudjelovao je na Sub-regional Meeting from 
Central and South European Countries „Working Together“ u organizaciji WIPO (World Intelectual 
Property Organization) u Zagrebu, gdje se na najbolji način pokušalo prezentirati Sveučilište odnosno 
strateške dokumente Sveučilišta. 14. studenog 2017. godine održana je Konstituirajuća sjednica 
Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci. Prorektor na kraju ističe da je 
djelatnica Maja Skočanić iz Centra za projekta izabrana u upravljački odbor mreže administrativne 
izvrsnosti u sklopu COST programa.  

Prorektor za financije izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček izvijestio je o održanoj 2. sjednici Stručnog vijeća 
za financijsko poslovanje Sveučilišta na kojoj je sudjelovala načelnica Sektora za državno 
računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija u Državnoj riznici Ministarstva financija 
Republike Hrvatske gospođa Mladenka Karačić, a koja je tematski bila usmjerena na usklađivanje 
računovodstvenih postupaka, vezano uz međusobne transakcije Sveučilišta i sastavnica.  

Prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj izvijestio je da 
je 17. listopada 2017. godine održana Koordinacija Kampusa. Izvještava kako je u ime rektorice 
prisustvovao svečanom otvaranju početka akademske godine Sveučilišta u Trstu. Rektorica je 
najavila dolazak rektora Sveučilišta u Trstu sa svojim timom dolazi 4. prosinca 2017. godine.  

 

Točka 4. Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci – Odjela za fiziku 
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mladena Petravića, za člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci, Odjela za fiziku. 

II. Mandat imenovanog člana Senata iz točke I. ove Odluke počinje teći od dana 20. prosinca 2017. 
godine i traje do isteka njegovog pročelničkog mandata. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 5. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela 
počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

 
5.1.   dr. sc. Branko Blažević, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU o dodjeli počasnog zvanja PROFESSOR 
EMERITUS SVEUČILIŠTA U RIJECI prof. dr. sc. Branku Blaževiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju 
u mirovini  

I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Branku Blaževiću, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te 
za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.  

II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Branko Blažević, redoviti 
profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama 
Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

5.2.  dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Vidoji Vujiću, redovitom 

profesoru u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za 
međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.  

II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti 
profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama 
Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 6.  Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga – dr. sc. Branko Rafajac, redoviti profesor u trajnom zvanju, 
u mirovini, Filozofski fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  

I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, prof. 
dr. sc. Branku Rafajcu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini Filozofskog fakulteta 
u Rijeci. 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: 

 prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik, 

 prof. dr. sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član, 

 prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet u Rijeci, članica. 



8 

 

koje je dužno izraditi Izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu počasnog zvanja 
prof. dr. sc. Branku Rafajcu te ga dostaviti Senatu Sveučilišta u Rijeci u roku od 30 dana od 
primitka ove Odluke, a isto će se usvajati na sjednici Senata u siječnju 2018. godine 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 7.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 
- u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice  
 
7.1.  dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet, trajno 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. PETRA VEIĆA, redovitog profesora Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju u znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje: Pravo, 
znanstvena grana: Kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija 
na Katedri za kazneno postupovno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7.2.  dr. sc. Snježana Bajek, Medicinski fakultet, trajno 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. SNJEŽANE BAJEK, dr. med., znanstvene savjetnice, u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u 
znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana: Anatomija na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci 
s punim radnim vremenom.  

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 
 

7.3.  dr. sc. Igor Žutić, Odjel za fiziku, 5 godina 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor DR. SC. IGORA ŽUTIĆA, u naslovno znanstveno–nastavno zvanje redovitog 
profesora iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Fizika na Odjelu za 
fiziku, bez sklapanja ugovora o radu. 

II. Znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 8.  Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 
na Filozofskom fakultetu 

 
8.1.  dr. sc. Francu Fincu 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost da se doc. dr. sc. Francu Fincu, sa Sveučilišta Alpe-Adra u Klagenfurtu, 

Republika Austrija, povjeri izvođenje nastave iz kolegija Morfologija suvremenog talijanskog 
jezika na preddiplomskom studiju talijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, 
u akademskoj godini 2017./2018.  
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II. Sredstva za plaćanje izvođenja nastave inozemnom profesoru iz točke I. ove Odluke osigurana 
su iz namjenskih sredstava Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta Rijeci. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
8.2. dr. sc. Fabiu Polidori 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost da se izv. prof. dr. sc. Fabiu Polidori, sa Sveučilišta u Trstu, Republika 

Italija, povjeri izvođenje nastave iz kolegija Estetika  na diplomskom studiju talijanskog jezika i 
književnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, u akademskoj godini 2017./2018.  

II. Sredstva za plaćanje izvođenja nastave inozemnom profesoru iz točke I. ove Odluke osigurana 
su iz namjenskih sredstava Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta Rijeci. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 9. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2018. godinu 

 
Nakon održane rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

I. Točka Dnevnog reda Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2018. godinu skinuta je s Dnevnog reda te će se ista uvrstiti na Dnevni reda sjednice Senata u 
prosincu 2017. godine. 

 

Točka 10.  Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava 
za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine 

 
Rektorica obrazložila je prijedlog a Senat je većinom glasova, (za model A – 8 članova Senata, za model 
B – 12 članova Senata i 1 član Senata suzdržan), a bez rasprave donio sljedeću ODLUKU o načinu 
obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje 
materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 
 

I. Senat utvrđuje način obračuna u svrhu raspodjele sredstava za financiranje troškova studiranja 
i sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu na Sveučilištu u Rijeci 
primjenom: (1) iznosa participacije (2) visinom učešća u raspodjeli, (3) visinom izdvajanja 
sastavnica za financiranje materijalnih troškova Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka 
te (4) izdvajanja u svrhu ostvarenja strateških, razvojnih i programskih ciljeva Sveučilišta u 
Rijeci sadržanim u točkama II. i III ove Odluke.  

II. Sukladno točki I. ove Odluke ukupna sredstva za financiranje troškova studiranja i materijalnih 
troškova utvrđuju se ovisno o broju studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobađanje od 
participacije u troškovima studiranja i vrsti studijskog programa, odnosno znanstvenom ili 
umjetničkom području kako slijedi: 
 

PODRUČJE STRUČNI STUDIJ SVEUČILŠNI STUDIJ 

BIOMEDICINA  5.200,00 kn 6.000,00 kn 

BIOTEHNIČKO 5.000,00 kn 5.600,00 kn 

DRUŠTVENO 3.700,00 kn 4.300,00 kn 

HUMANISTIČKO 3.900,00 kn 4.500,00 kn 

INTERDISCIPLINARNO 3.900,00 kn 4.500,00 kn 

PRIRODNO 5.200,00 kn 6.000,00 kn 
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TEHNIČKO 5.000,00 kn 5.600,00 kn 

UMJETNIČKO 6.000,00 kn 7.500,00 kn 

Polazeći od prethodnoga visina učešća svake sastavnice utvrđuje se nakon obračuna izdvajanja 
za financiranje materijalnih troškova Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka i ovisna je 
o ukupnom broju upisanih studenata na svakoj sastavnici. 
Izdvajanja sastavnica u ukupno utvrđenim sredstvima za financiranje utvrđuju se na slijedeći 
način: 
Udio u raspodjeli bruto sredstava za Sveučilišnu knjižnicu Rijeka  iznosi 0,90%; 
Udio u raspodjeli bruto sredstava za Sveučilište u Rijeci  iznosi 7,43453%; 

III. Senat utvrđuje da sve sastavnice nakon rasporeda sredstava sukladno točki II. Ove Odluke 
izdvajaju 14,5% u svrhu  ostvarenja strateških, razvojnih i programskih ciljeva Sveučilišta u 
Rijeci, kao i za ostvarenje mjera iz članka 8. i članka 3. stavke proračuna 3721 sukladno Ugovoru 
o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

IV. Prema definiranoj dinamici iz članka 5., stavka 1. Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018.,a sukladno točki I.  ove Odluke vršiti će se obračun i raspored 
sredstava na sastavnice Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2017./2018. godini. 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Obrazloženje 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. srpnja 2015. godine (Narodne novine broj 83/2015) 
utvrđena su sredstva potrebna za punu subvenciju participacije redovitih studenata u 
troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici 
Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. člankom VI. 
utvrđene su subvencije participacije ovisno o vrsti studijskih programa i znanstvenom ili 
umjetničkom području. Istom Odlukom u članku IX. utvrđuje se pravo sveučilištima da  
samostalno donose odluku na koji će način ukupna dodijeljena sredstva rasporediti po 
sastavnicama. 

 

Točka 11.  Studiji i studenti 
 

11.1. Odluka o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih 
stručnih te integriranih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2018./2019. ak. god. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci donosi uvjete za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih 
studija te integriranih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018/2019. 
(1) Postojeći uvjeti za upis objavljeni na mrežnim stranicama www.postani-student.hr ne 
mijenjaju se za studijske programe:  
  1. Akademije primijenjenih umjetnosti 
  2. Ekonomskog fakulteta 
  3. Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
  4. Pravnog fakulteta 
  5. Pomorskog fakulteta 
  6. Učiteljskog fakulteta 
  7. Odjela za biotehnologiju 
  8. Odjela za fiziku 
  9. Odjela za informatiku  
10. Odjela za matematiku 
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(2) Nova generacija studenata neće se upisivati u I. godinu studija u  2018./2019. ak. godini na 
sljedeće studije te ih je potrebno deaktivirati na mrežnim stranicama www.postani-student.hr:  

I. Tehnički fakultet  

 redovite i izvanredne preddiplomske stručne studije: Strojarstvo, Brodogradnja, 
Elektrotehnika 

II. Fakultet zdravstvenih studija   

 izvanredni preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija   
III. Medicinski fakultet   

 izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena    
(3) Na mrežnim stranicama www.postani-student.hr potrebno je aktivirati sljedeće studijske 
programe:  

 Fakultet zdravstvenih studija  

 redoviti preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija (uvjeti ostaju isti i sastavni 
su dio ove Odluke) 

 izvanredni preddiplomski stručni studij Primaljstvo (uvjeti ostaju isti i sastavni su dio ove 
Odluke) 

(4) Postojeće uvjete za upise u I. godinu studija objavljene na mrežnim stranicama 
www.postani-student.hr potrebno je izmijeniti/dopuniti kako slijedi:      
1. Tehnički fakultet  

 U NISpVU sustavu za preddiplomske sveučilišne studije. Strojarstvo, Brodogradnja, 
Elektrotehnika i Računarstvo postaviti opciju da se slobodnim mjestima na listi za strane 
državljane proširuje kvota za državljane RH.    

2. Filozofski fakultet 

 Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Psihologije u obveznom dijelu državne mature 
vrednovat će se predmet Matematika B razine umjesto dosadašnje A razine. U dodatnim 
provjerama umjesto naziva „Dodatna provjera sposobnosti – FFRI – Psihologija“ upisati 
„Dodatna provjera kognitivnih sposobnosti“.  

 Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost ocjene iz srednje 
škole vrednuju se 30% umjesto dosadašnjih 40%. U obveznom dijelu državne mature 
strani jezik vrednuje se 15% umjesto dosadašnjih 10%. U izbornom dijelu državne 
mature Talijanski jezik vrednuje se 40% umjesto dosadašnjih 35%. U dodatnim 
provjerama specifičnih znanja, vještina i sposobnosti vrednuju se jezične kompetencije 
talijanskog jezika sa 40% umjesto dosadašnjih 35%. U rezultatima natjecanja kandidati 
koji su osvojili 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju iz Talijanskog jezika tijekom 
srednje škole imaju izravan upis na studij. Osim toga uvodi se vrednovanje županijskog 
natjecanja na način da će se kandidate koji su osvojili 1. do 3. mjesto na županijskom 
natjecanju iz Talijanskog jezika osloboditi pristupanja dodatnoj provjeri te će ime se 
dodijeliti maksimalnih 40%.  

 Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost kandidatima koji 
su osvojili 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju iz Engleskog jezika tijekom 3. i 4. 
razreda srednje škole omogućuje se izravan upis umjesto dosadašnjih 30%. 

 Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija ocjene iz srednje škole vrednuju 
se 40% umjesto dosadašnjih 30%. U obveznom dijelu državne mature ukida se prag za 
predmete Hrvatski jezik i književnost i Strani jezik, a uvodi se vrednovanje predmeta 
Matematika sa 6%.  U izbornom dijelu državne mature postojeći izborni predmeti 
vrednuju se 18% umjesto dosadašnjih 14%. Ukidaju se dodatne provjere specifičnih 
znanja, vještina i sposobnosti.  

3. Građevinski fakultet  

 Za upis na redoviti preddiplomski stručni studiji Građevinarstvo, izvanredni 
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo i redoviti preddiplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo uvodi se vrednovanje rezultata državnih natjecanja iz predmeta 
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Informatika i Kemija. Kandidatima koji su osvojili 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima 
iz svih predmeta na popisu omogućuje se izravan upis umjesto dosadašnjih 10% 
vrednovanja.  

 Osim I. i II. kategorije sportaša uvodi se vrednovanje III. kategorije sportaša s 5%.  

 Uvodi se vrednovanje usporedno završene srednje umjetničke škole s 5% (druga 
posebna postignuća).  

 Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo postaviti opciju da se  
slobodnim mjestima na listi za strane državljane proširuje kvota za državljane RH.   

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu upisa izmjena/dopuna uvjeta u sustavu 
NISpVU i objave na mrežnim stranicama www.postani-student.hr. 

 
 

11.2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za studije iz područja 
znanosti i umjetnosti 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat imenuje u Stručno vijeće Centra za studije: 

 prof. dr. sc. Sonju Pezelj Ribarić s Medicinskog fakulteta – za područje biomedicine i 
zdravstva 

 prof. dr. sc. Roka Dejhallu s Tehničkog fakulteta – za područje tehničkih znanosti 

 prof. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic s Tehničkog fakulteta – za područje prirodnih znanosti 

 prof. dr. sc. Christiana Stipanovića  s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
– za područje društvenih znanosti 

 doc. dr. sc. Mihaelu Matešić s Filozofskog fakulteta – za područje humanističkih znanosti 

 red. prof. art. Emiliju Duparovu s Akademije primijenjenih umjetnosti  – za umjetničko 
područje 

 doc. dr. sc. Sarah Czerny s Filozofskog fakulteta  – za interdisciplinarno područje znanosti. 
 

II. Mandat članovima iz točke I. ove Odluke  traje tri (3) godine, od 23. studenog 2017. godine do 
23. studenog 2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
11.3. Prethodna suglasnost Senata za raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost 

studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018. 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost za raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima 
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018. 

II. Obvezuje se Centar za studije za pripremu i objavu teksta Natječaja iz točke I. ove Odluke 
sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci. 

III. Raspoloživi iznos sredstava za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrditi će se posebnom Odlukom 
rektorice po usvajanju državnog proračuna za 2018. godinu. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
11.4. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog 

(doktorskog) studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog 
(doktorskog) studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci na sljedeći način: 
Izmjene i dopune za akademsku godinu 2017./2018. 
1. Izmjena termina imenovanje mentora 

 imenovanje mentora na 2. godini studija > imenovanje mentora na 1. godini studija 
2. Promjene uvjeta upisa 

 manja preraspodjela uvjeta upisa (detaljno u: 3.5. Uvjeti upisa u sljedeći semestar) 
3. Izmjena naziva kolegija 

 Terenska i arhivska istraživanja > Terenska dijalektološka istraživanja / 
Povijesnojezična istraživanja (obvezni kolegij) 

4. Novi izborni kolegiji 

 Hrvatska latinična grafija 

 Istraživanje nepromjenjivih riječi 

 Uvod u povijesnu sociolingvistiku 

 Jezik i mediji: sinkronija i dijakronija 

 Hrvatski jezik u dijaspori 
5. Dopuna studentskih obveza u kategoriji Ostalo 

 dodane aktivnosti koje se boduju u okviru kategorije Ostalo 
II. Obrazac izmjena i dopuna nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio. 

III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa 
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i 
dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 12.  Cjeloživotno obrazovanje 
 

12.1. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Matematički 
origami“ Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Matematički origami“ Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
12.2. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Stjecanje i 

unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi“ Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za 
poučavanje u medicinskoj nastavi“ Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

12.3. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Planiranje, 
implementacija i evaluacija programa 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Planiranje, implementacija i evaluacija 
programa prevencije i jačanja otpornosti“ Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 13.  Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Usvaja se popis prijavljenih izdanja Sveučilišta koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti 
za 2017. godinu: 

  

R.br. AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA KATEGORIJA 
DJELA 

NAKLADA 

1. Autori: prof. dr. sc. 
Jože Perić i doc. 
dr. sc. Zvonimira 
Šverko Grdić 

Fakultet za 
menadžment u 
turizmu i 
ugostiteljstvu 
Opatija 

Klimatske 
promjene i turizam 

udžbenik 150 tiskanih 
primjeraka 

2. Autori: izv. prof. 
dr. sc. Marinela 
Krstinić Nižić i 
prof. dr. sc. 
Branko Blažević 

Fakultet za 
menadžment u 
turizmu i 
ugostiteljstvu 
Opatija 

Gospodarenje 
energijom u 
turizmu 

znanstvena 
knjiga  

300 tiskanih 
primjeraka 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

Točka 14. Imenovanje znanstvenog vijeća za obilježavanje 45. godišnjice osnivanja 
Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Imenuje se Znanstveni odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem 
tekstu: Znanstveni odbor) u sljedećem sastavu: 

  prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica, 

  prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet, 

  izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Odjel za fiziku, 

  prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet u Rijeci, 

  prof. dr. sc. Serđo Kos, Pomorski fakultet, 

  prof. dr. sc. Saša Ostojić, Medicinski fakultet, 

  prof. dr. sc. Saša Zelenika, Tehnički fakultet, 

  izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, Filozofski fakultet, 

  prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, Pravni fakultet, 

  izv. prof. art. Letricija Linardić, Akademija primijenjenih umjetnosti, 

  Pegi Pavletić, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 

  Elvira Marinković Škomrlj, prof., Služba za odnose s javnošću 
II. Zadaća Znanstvenog odbora je osmišljavanje programa događanja i aktivnosti tijekom 2018. 

godine u povodu obilježavanja 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci.  
III. Provedbu programa i aktivnosti iz točke II. ove Odluke osigurat će Organizacijski odbor za 

obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci, a administrativno-tehničke poslove za rad 
Znanstvenog odbora obavljat će stručne službe Rektorata Sveučilišta. 

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 15.  Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 
 

15.1. Obilježavanje 45. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Rijeci – pripremne aktivnosti 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prihvaća se sljedeći projekt: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Namjena Traženi iznos u 
HRK (s 
uključenim PDV-
om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 
PDV-om) 

3 %-17-
23 

Prof. dr. sc. 
Snježana Prijić-
Samaržija 

Obilježavanje 45. 
obljetnice 
Sveučilišta u Rijeci 
– pripremne 
aktivnosti 

200.000,00 kn 200.000,00 kn 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 16. Financijske odluke 
 

16.1. Prijedlog Odluke o III. dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu 
neutrošenih sredstava za financiranje rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Odlukom Senata sa 92. sjednice o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 
sredstava za financiranje rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine KLASA: 003-01/16-03/02, 
URBROJ: 2170-57-01-16-306 od 28. lipnja 2016. godine dodijeljena su sredstva za financiranje 
devet aktivnosti u 2016. godini. Dodijeljena sredstva preraspoređena su Odlukom o dopuni 
Odluke o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava za financiranje 
rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine na 98. sjednici Senata od 22. studenoga 2016. 
godine KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-450 i Odlukom o II. dopuni Odluke o 
ispravku rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava za financiranje rashoda 
kapitalnih ulaganja iz 2014. godine na 103. sjednici Senata od 07. ožujka 2017. godine KLASA: 
003-01/17-03/02, URBROJ: 2170-57-01-17-71. 

II. Senat utvrđuje da se dodijeljena sredstva temeljem Odlukama Senata iz točke I. ove Odluke, a 
sukladno iznosima koji nisu u potpunosti iskorišteni, raspoređuju za pokriće nepriznatih 
troškova projekta TRIS  u iznosu od 18.644,35 kuna na način kako slijedi: 

RBR Sastavnice UniRi Opis kapitalnog ulaganja Sjednica Senata Iznos  

1. Sveučilište u Rijeci 
SIC 

Serveri za sustav e-učenje 
(MUDRi) 

98. sjednica (točka 2) -7.851,13 

2. Ekonomski fakultet 
u Rijeci 

(2) Obrtnički radovi-izrada i 
ugradnja dekanske ploče 

103. sjednica (točka 2) -10.793,22 

3. Sveučilište u Rijeci Nepriznati troškovi projekta 
TRIS 

 18.644,35 

4. UKUPNO PREOSTALO ZA RASPORED: 0,00 
Tablica 1. 

Ukupno dodijeljena sredstava za financiranje nepriznatih troškova TRIS nakon preraspodjele 
iznose 573.283,00 kuna kako slijedi: 
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1. Sveučilište u Rijeci Pričuva za eventualne 
nepriznate troškove projekta 
TRIS 

92. sjednica (točka 7) 554.638,65 

2. Sveučilište u Rijeci Nepriznati troškovi projekta 
TRIS 

Tablica 1 (točka 3) 18.644,35 

3. UKUPNO NEPRIZNATI TROŠKOVI PROJEKTA TRIS: 573.283,00 
Tablica 2. 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Obrazloženje 
Odlukom Senata sa 92. sjednice o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 
sredstava za financiranje rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine od 28. lipnja 2016. godine 
rezervirana su sredstva za financiranje eventualno nepriznatih troškova projekta TRIS. Prema 
zaprimljenim izvješćima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije (SAFU) o troškovima koji se ne priznaju za financiranje na teret projekta TRIS 
isti se financiraju iz gore navedene pričuve. Kako je izgledno da će za takve troškove biti 
potrebna dodatna sredstva, a utvrđeno je da se dodijeljena sredstva iz točke II. prema Tablici 
1 pod rednim brojevima 1 i 2 neće realizirati, bilo je potrebno donijeti novi raspored na način 
prijenosa neutrošenih sredstava s navedenih pozicija na poziciju za financiranje nepriznatih 
troškova projekta TRIS. 
 
 
16.2. Prijedlog Odluke o drugoj preraspodjeli neutrošenih sredstava Riznice koja nisu 

uključena u glavnicu u iznosu od 1.407.384,58 kuna 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat utvrđuje da je na svojoj sjednici od 01. ožujka 2016. donio Odluku (KLASA: 003-01/16-
03/02; URBROJ: 2170-57-01-16-34) o ''namjeni (rasporedu) sredstava Riznice koja nisu 
uključena u glavnicu u iznosu od 1.407.384.58 kn'' na temelju koje je Rektor odlukom o 
''sadržaju, namjeni, rokovima i dinamici provedbe aktivnosti'' od 25. travnja 2016. godine 
(KLASA: 400-01/16-01/11; URBROJ: 2170-57-06-16-1) donio plan izvršenja i rokove za 
navedene aktivnosti. 

II. Senat utvrđuje da je temeljem izvješća Rektora (KLASA 400-01/16-01/11; URBROJ: 2170-57-
06-16-2) od 18. listopada 2016. godine, a u skladu sa odlukom Senata iz točke I. ove odluke na 
svojoj sjednici 25. listopada 2016. godine donio Odluku o ''preraspodjeli neutrošenih sredstava 
Riznice koja nisu uključena u glavnicu u iznosu od 1.407.384,58 kn''  (KLASA: 003-01/16-03/02; 
URBROJ: 2170-57-01-16-422). 

III. Temeljem izvješća Rektorice od 13. studenog 2017. godine (KLASA: 400-01/17-01/14; URBROJ: 
2170-57-06-17-1) Senat utvrđuje da je odlukama iz točke I. i II. ove Odluke ostao neutrošen 
iznos od 21.175,22 kn. 

IV. Senat odobrava da se neutrošeni iznos iz točke III. ove Odluke utroši za financiranje troškova 
subvencije studentima slabijeg socioekonomskog statusa u akademskoj godini 2016./2017 

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

16.3. Odluka o potvrdi Odluke o konačnim rezultatima natječaja Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih projektnih aktivnosti „Održivost“ 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se Odluka Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci o konačnim 
rezultatima (KLASA: 003-01/17-01/08; URBROJ: 2170-57-01-17-27) temeljem Natječaja 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih projektnih aktivnosti 
„Održivost“, koja čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 17. Suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna 
 

17.1. Suglasnost rektorici Sveučilišta i ravnatelju Studentskog centra Rijeka na Ugovor kojim 
se uređuju međusobni odnosi u vezi s upravljanjem dijela prostora i pripadajuće 
opreme na Kampusu Sveučilišta (projekt TRIS) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta i mr. sig. Dinku 
Jurjeviću, dipl. ing., ravnatelju Studentskog centra Rijeka na Ugovor kojim se uređuju 
međusobni odnosi u vezi s upravljanjem dijela prostora i pripadajuće opreme na Kampusu 
Sveučilišta u skladu s pravilima projekta TRIS. 

II. Ugovor iz točke I. ove Odluke čini njezin sastavni dio. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
17.2. Prethodna suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i za račun Studentskog centra Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 kuna u 
2017. godini 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata mr. sig. Dinku Jurjeviću, ravnatelju Studentskog centra 
Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun SC Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 
kuna, kako slijedi: 

1. Nabava za opskrbu električnom energijom, evidencijskog broja nabave E-MV 07-53-
17/2017, procijenjene vrijednosti nabave 1.199.054,00 kn bez PDV, odnosno planirane 
vrijednosti nabave 1.354.931,02 kn sa PDV-om za razdoblje nabave od dvije godine 
(2018. i 2019. godina).  
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 599.527,00 kn bez PDV, (677.465,51 
kn sa PDV-om) za prvu godinu nabave i 599.527,00 kn bez PDV (677.465,51 kn sa PDV-
om) za drugu godinu nabave.  

2. Nabava za usluge čišćenja poslovnog prostora, evidencijskog broja nabave E-MV 01-
53-17/2018, procijenjene vrijednosti nabave 1.130.455,00 kn bez PDV, odnosno 
planirane vrijednosti nabave 1.413.068,75 kn sa PDV-om, za razdoblje nabave od 
godinu dana (2018. godina).  
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 578.655,00 kn bez PDV (723.318,75 
kn sa PDV-om) za razdoblje nabave od godinu dana. 
Procijenjena vrijednost nabave po grupama za razdoblje od godinu dana iznosi, kako 
slijedi: 
GRUPA 1. Usluge čišćenja poslovnog prostora Studentskog  

         naselja 'Ivan Goran Kovačić''     363.825,00 kn bez PDV-a   
  (454.781,25 kn sa PDV-om) 

  GRUPA 2. Usluge čišćenja poslovnog prostora Studentskog 
        naselja „Trsat“ i pripadajućih uredskih prostora   214.830,00 kn bez PDV-a  
  (268.537,50 kn sa PDV-om) 

3. Nabava usluga pripravljanja obroka, evidencijskog broja nabave  
E-MV 02-57-17/2018, procijenjene vrijednosti nabave 1.171.170,00 kn bez PDV, 
odnosno planirane vrijednosti nabave 1.463.962,50 kn sa PDV-om, za razdoblje 
nabave od dvije godine (2018. i 2019. godina). 
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Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 585.585,00 kn bez PDV (731.981,25 
kn sa PDV-om)  za prvu godinu nabave i 585.858,00 kn bez PDV (731.981,25 kn sa PDV-
om) za drugu godinu nabave. 

4. Nabava loživog ulja ekstra lakog, evidencijskog broja nabave E-MV 02-53-17/2018, 
procijenjene vrijednosti nabave 864.800,00 kn bez PDV-a, odnosno planirane 
vrijednosti nabave 1.081.000,00 kn za PDV-om za razdoblje nabave od godinu dana 
(2018. godina). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.3. Prethodna suglasnost dekanu Pomorskog 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata izv. prof. dr. sc. Alenu Jugoviću, dekanu Pomorskog 
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti iznad 
iznosa od 400.000,00 kuna, za oročenje novčanih sredstva Fakulteta kod poslovnih banaka u 
2018. godini. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.4. Prethodna suglasnost dekanu Medicinskog 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini, dekanu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti iznad 
iznosa od 400.000,00 kuna, za oročenje novčanih sredstva Fakulteta u poslovnoj banci u 2018. 
godini. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 18. Projektne aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci – tematska točka 
 

18.1. Sveučilišta u europskim inovacijskim ekosustavima – gdje smo i kamo idemo? 
 

Rektorica obrazložila je kako je u okviru ove tematske točke prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. 
Alen Ružić pripremio prezentaciju, a na prijedlog i uz suglasnost članova Senata utvrđeno je da će 
se predmetna prezentacija izložiti članovima Senata na sjednici  Senata i to na početku sjednice te 
da će se i ubuduće tematske točke uvrštavati na početak Dnevnog reda.  
 

18.2. Prijedlog Pravilnika za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz 
sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne rasprave 

 
Po održanoj raspravi, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prijedlog Pravilnika za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci, koji čini sastavni dio ove Odluke, stavlja se na javnu raspravu. 

II. Javna rasprava biti će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 22. prosinca 2017. 
godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 19. Razno 
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U okviru točke Razno nije bilo rasprave. 
 

 
Zapisnik sastavila Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
 
 
U Rijeci 21. studenog  2017. godine 
KLASA: 003-01/17-03/03 
URBROJ: 2170-57-01-17-16                     
 
 
 
   rektorica 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
 

 


