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

Pozivamo Vas na 27. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 26. ožujka 2019. godine s 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 25. sjednice Senata održane dana 26. veljače 2019. godine 

2.2. s 26. tematske sjednice Senata održane dana 5. ožujka 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Potvrda izbora novog člana Senata i potvrda izbora dekana 

4.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Odjel za biotehnologiju 

4.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana u mandatnom razdoblju 2019. – 2022. prof. 
dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet 

4.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Ekonomski fakultet 

5. 
Prijedlog Odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga za izbor 
člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti i 
Interdisciplinarnog područja znanosti 

6. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Ivan Frančišković, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci 

 

   Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka 

Trg braće Mažuranića 10 • 51 000 Rijeka • Croatia 
Tel: (051) 406-500 • Fax: (051) 406-588 

http://www.uniri.hr 
 ured@uniri.hr 

mailto:ured@uniri.hr


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

 Filozofski fakultet 

7.1. dr. sc. Marija Brala-Vukanović, trajno 

 Medicinski fakultet 

7.2. dr. sc. Senije Eminović, dr. med, prvi izbor 

8. Pravni akti Sveučilišta 

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

8.2. 
Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za 
informatiku 

8.3. 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju minimalnih kriterija za odabir 
mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta 

8.4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za napredne studije jugoistočne 
Europe 

8.5. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za industrijsku baštinu 

9. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

9.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Odjela za informatiku 

10. Financijske odluke 

10.1. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o rezultatima poslovanja i financijskom 
položaju Sveučilišta u Rijeci (Rektorat s Odjelima i zajedničkim službama) u 2018. 
godini 

10.2. 
Prijedlog Odluke o podršci Rektorici za provođenje daljnjih mjera i akcije vezanih uz 
rješavanje nepriznatih i neprihvaćenih troškova na projektu TRIS 

10.3. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o uplatama i korištenju sredstava iz članka 
146. Statuta 

10.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Sporazuma o Programu kreditiranja studenata 
Sveučilišta u Rijeci 

10.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2018./2019. 

11. Studiji i studenti  

11.1. 
Prijedlog Odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 
2019./2020. akademskoj godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 



stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica 

11.2. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 
troškovima studija u 2019./2020. akademskoj godini 

11.3. 
Prijedlog Odluke o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god. 

11.4. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u 
Rijeci u 2018./2019. akademskoj godini 

11.5. 
Prijedlog Odluke o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost u 2018./2019. akademskoj 
godini 

11.6. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za dodjelu rektorove nagrade za najbolji studentski 
projekt 

11.7. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji Medicinskog fakulteta 

11.7.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) 
studijskih programa Biomedicina, Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

11.7.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih 
programa Klinička medicina, Dentalna medicina i Javno zdravstvo Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

12. Razrješenja/imenovanja 

12.1. 

Prijedlog Odluke o razrješenju člana Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci,  

dr. sc. Lara Jelenc 

12.2. 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci,  

dr. sc. Jelena Jardas Antonić 

13. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Procjena 
troškovne učinkovitosti zdravstvenih tehnologija“, Ekonomski fakultet 

14. 
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

15. 
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 
Filozofski fakultet, dr. sc. Klemen Lah 

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

16.1. rektorici Sveučilišta za oročavanje novčanih sredstava u 2019. godini u poslovnoj banci 

16.2. 
NADOPUNA 

rektorici za poduzimanje svih potrebnih radnji za ugovaranje dopuštenog 
prekoračenja po žiro računu Sveučilišta u visini iznosa do 8 milijuna kuna kod 
Zagrebačke banke d.d. u 2019. godini 

16.3. 
dekanici Tehničkog fakultet za pravne radnje vezane uz ulaganje u prostor objekta 
Torpedo 

17. Izvješća o provedbi Strategije za 2018. godinu 



17.1. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice 

17.2. Ostale sastavnice: 

17.2.1. Studentski centar Rijeka 

17.2.2. Sveučilišna knjižnica Rijeka 

17.2.3. Studentski zbor Sveučilišta  

18. 
Izvješća o radu za 2018. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih 
ustrojbenih jedinica Sveučilišta 

19. 
Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2018. godini temeljem članka 146. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci 

20. Razno 

 
                                                                                             rektorica 

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


