
KLASA: 003-01/19-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-19-12 
Rijeka, 23. travnja 2019. 
 
 

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

Pozivamo Vas na 28. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 30. travnja 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 s 27. sjednice Senata održane dana 26. ožujka 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Potvrda razrješenja/izbora dekana/ravnateljice SVKRI 

4.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi razrješenja ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Senka 
Tomljanović, viša knjižničarka 

4.2. 
Prijedlog Odluke o potvrdi imenovanja vršiteljice dužnosti ravnateljice Sveučilišne 
knjižnice Rijeka, Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica  

4.3. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Lea 
Lazzarich, knjižničarska savjetnica 

4.4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekanice Učiteljskog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2019. – 2022., prof. dr. sc. Lidija Vujičić 

4.5. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Pomorskog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2019. – 2022., prof. dr. sc. Alen Jugović 

5. Izbor člana Senata 

5.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Ekonomskog fakulteta 

5.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova ostalih 
sastavnica Sveučilišta, Sveučilišna knjižnica Rijeka 

5.3. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Učiteljski fakultet 

5.4. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Pomorski fakultet 
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6. 
Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog 
područja: Prirodne znanosti i interdisciplinarnog područja znanosti 

7. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci  

7.1. 

Prijedlog Odluke o daljnjem postupanju u vezi s prijedlogom Odluke o pokretanju 
postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanju stručnog povjerenstva  za ocjenu prijedloga, dr. sc. Ivan Frančišković, 
redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Ekonomskog fakulteta u Rijeci 
sukladno mišljenju i zaključku Odbora za statutarna i pravna pitanja i Vijeća časti 

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

 Pravni fakultet 

8.1. dr. sc. Vesna Lazić Smoljanić, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

8.2.  dr.sc. Hana Mahmutefendić Lučin, prvi izbor 

 Pomorski fakultet 

8.3. dr. sc. Bojan Hlača, prvi izbor 

 Fakultet zdravstvenih studija 

8.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Gordana Brumini, prvi izbor 

9. Pravni akti Sveučilišta 

9.1. Prijedlog Odluke o dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 

9.2. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci 

9.3. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
ustroju radnih mjesta Akademije primijenjenih umjetnosti 

9.4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i 
urbanizam – DeltaLab 

10. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

10.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Ekonomski fakultet 

10.2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Filozofski fakultet 



10.3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu  
Studij Politehnike  

11. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz znanstvenog 
područja: Tehničke znanosti, polje: Elektrotehnike na studiju Politehnike i 
imenovanje stručnog povjerenstva   

12. Financijske odluke 

12.1. 
Izvješće o rasporedu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 
djelatnosti Sveučilišta u Rijeci u 2018 godini 

12.2. 
Prijedlog Odluke o okvirnom modelu financiranja izgradnje paviljona '' Solidarnost – 
studenti studentima '' 

12.3. 
Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje 
studentskih programa u 2019. godini 

13. Studiji i studenti  

13.1. 
Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske 
studije u 2019./2020. ak. god. 

13.2. 
Prijedlog odluke o dodjeli stipendija iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar 
Abramov“ u 2018./2019. ak. god. 

13.3. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i 
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god. 

13.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa Sveučilišni dvopredmetni 
diplomski prevoditeljski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

13.5. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 

13.6. 
Prijedlog odluke o osnivanju studijskog programa zajedničkog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci i Edukacijsko-rehabilitacijskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

13.7. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Kulturologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

13.8. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Informatika Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

13.9. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju studijskih programa koji se više ne izvode na 
Akademiji primijenjenih umjetnosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 
(promjena statusa u Upisniku studijskih programa) 

13.10. 
Prijedlog Odluke o izmjeni člana Stručnog vijeća Centra za studije iz redova 
predstavnika studenata 

13.11. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog studija Medicina 
na engleskom jeziku u 2019./2020. ak. god. 



13.12. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog studija Dentalna 
medicina na engleskom jeziku u 2019./2010. ak. god. 

14. 
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog Ekonomskog 
fakulteta 

15. 

Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnice Međusveučilišnog centra izvrsnosti 
Opatija 

dr. sc. Ana Poščić 

16. 
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

17. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 

17.1. Godišnja uplata Novom listu za prilog Vox academiae 

18. 
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 
Ekonomski fakultet 

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

19.1. 
- rektorici Sveučilišta za pravne radnje vezane uz Ugovor o suradnji u okviru 
programskog pravca ''Slatko i slano'' za 2019. i 2020. godinu 

19.2. 

NADOPUNA 

- rektorici Sveučilišta za pravne radnje vezane uz Dodatak br.1 Sporazuma o dodjeli 
bespovratnih sredstava za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ 

19.3. 
- dekanu Medicinskog fakulteta u svrhu ugovaranja dopuštenog prekoračenja po 
žiro računu Medicinskog fakulteta otvorenog  kod Zagrebačke banke d.d. u razdoblju 
od 1. svibnja 2019. godine do 30. rujna 2020. godine 

19.4. 

NADOPUNA 

- dekanu Medicinskog fakulteta u svrhu sklapanja ugovora o korištenju mreže HEP 
ODS-a 

19.5. 

NADOPUNA 

- dekanu Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Ugovora o građenju br. 1204-31-
201902 s Modern line d.o.o. 

20. 

NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o proceduri, kriterijima i financiranju znanstveno-istraživačkih 
projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI) 

21. 
Izvješća o provedbi Strategije za 2018. godinu znanstveno / umjetničko - nastavnih 
sastavnica: Akademija primijenjenih umjetnosti, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, 
Odjel za biotehnologiju, Odjel za fiziku 

22. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Evaluacija Izvješća o radu, financijskih izvješća i 
akcijskih planova za trgovačka društva i zaklade, razvojne centre, zajedničke službe, 
sveučilišne odbore i povjerenstva te projekte 3% 

23. Razno 

 
                                                                                             rektorica 

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


