
1 

 

 

 
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.     

izv. prof. art. Letricija Linardić 
izv. prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Daniela Malnar 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra  
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Eduard Kunštek 
prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić 
prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić 
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić 
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. 
prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
dekan Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju 
pročelnica Odjel za fiziku 
zamjenik pročelnika Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:  
18. 
19. 
20. 
21.
22. 

Andrea Mešanović 
Robert Doričić 
Šimun Rogoznica 
Slobodan Šolaja 
Kruno Topolski 

studentica Filozofskog fakulteta 
student Medicinskog fakulteta 
student Tehničkog fakulteta 
student  Pravnog fakulteta 
student  Fakulteta zdravstvenih studija i Ekonomskog fakulta  

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 

prof. dr. sc. Alan Šustić 
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić                          
Maja Miloš 

dekan Medicinskog fakulteta 
pročelnica Odjela za informatiku 
studentica Medicinskog fakulteta 

 
Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

- prof. dr. sc. Sanja Barić 
- izv. prof. dr. sc. Alen Ružić 
- prof. dr. sc. Goran Turkalj 

prorektorica za studije i studente 
prorektor za znanost 
prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturu 

 
 
 
 
 

5. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  19. rujna 2017. 09:00 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 

ZAPISNIČAR Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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- izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček 
- Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. 
- Ana Tomaško Obradović 

prorektor za financije 
glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
Ured rektorice 

 

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija otvorila je 5. sjednicu Senata i pozdravila prisutne te najavila 
prezentaciju po posljednjoj točki Dnevnog reda: Preporuke utemeljene na analizi financijskog položaja i 
financijskog poslovanja i održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija Sveučilišta u Rijeci  
koju će održati kolege iz Deloitta. 
 
 

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda 
 
Jednoglasno je prihvaćen sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Senata održane dana 18. srpnja 2017. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Postupak izbora člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika iz znanstvenog 
područja: Tehničke znanosti 

5. 
Potvrda izbora pročelnika/ica sveučilišnih odjela Sveučilišta u mandatnom razdoblju 
2017. – 2020. 

5.1.  prof. dr. sc. Deana Crnkovića za pročelnika Odjela za matematiku 

5.2. izv. prof. dr. sc. Patrizie Poščić za pročelnicu Odjela za informatiku 

6. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Senata iz redova znanstveno-
nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: Fakulteta zdravstvenih studija, Odjela za 
matematiku, Odjela za informatiku, Odjela za fiziku 

7. Znanstveno/umjetnička-nastavna zvanja, potvrde izbora, nastavak rada iza 65. godine 

 - potvrda izbora u znanstveno/umjetnička-nastavna zvanja redovitog profesora/ice: 

7.1. red. prof. art. Emilija Duparova, Akademija primijenjenih umjetnosti, trajno 

7.2. prof. dr. sc. Svjetlana Hess, Pomorski fakultet, trajno 

7.3. prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, Medicinski fakultet, trajno 

7.3.a prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, Građevinski fakultet, trajno 

7.4. izv. prof. dr. sc. Zvonko Čapko, Ekonomski fakultet, 5 godina  

7.5. izv. prof. dr. sc. Mirano Hess, Pomorski fakultet, 5 godina 

7.6. izv. prof. dr. sc. Dragan Martinović, Pomorski fakultet, 5 godina 

7.7. izv. prof. art. Dražen Trogrlić, Akademija primijenjenih umjetnosti, 5 godina 



3 

 

7.8. izv. prof. dr. sc. Mato Tudor, Pomorski fakultet, 5 godina 

7.9. izv. prof. dr. sc. Željko Župan, Medicinski fakultet, 5 godina 

 
- prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku 

odabira nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života 

7.10. prof. dr. sc. Stipe Blažević, Ekonomski fakultet 

8. 
Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docenta (dva izvršitelja) na studiju Politehnike i imenovanje 
povjerenstva za provedbu izbora 

9. 
Razrješenje/imenovanje predsjednika/ce Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta 
u Rijeci 

9.1. 
Odluka o razrješenju predsjednice Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci 
prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija 

9.2. 
Odluka o imenovanju predsjednika Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u 
Rijeci izv. prof. dr. sc. Alen Ružića 

10. 
Razrješenje/imenovanje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u Rijeci na projektu 
''Palača Moise'' 

10.1. 
Razrješenje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u Rijeci na projektu ''Palača 
Moise'' prof. dr. sc. Predraga Šustara 

10.2. 
Imenovanje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u Rijeci na projektu ''Palača 
Moise'' prof. dr. sc. Pere Lučina 

11. 
Imenovanje predsjednika/ce Povjerenstva za program kreditiranja studenata Sveučilišta 
u Rijeci 

12. 
Usvajanje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Filozofskog fakulteta za 2017. godinu 

13. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima  

13.1. izv. prof. dr. sc. Heleni Smrtnik Vitulić i doc. dr. sc. Jani Rapuš Pavel, Učiteljski fakultet 

13.2. 
prof. dr. sc. Marku Grünhagenu i prof. dr. sc. Wolfgangu Karlu Härdleu, Ekonomski 
fakultet 

14. 
Suglasnost rektorici Sveučilišta i ravnatelju Studentskog centra Rijeka za potpisivanje 
izmjena Ugovora o prostorima i opremi u objektima Kampusa Sveučilišta u Rijeci koji se 
daju na korištenje Studentskom centru Rijeka za potrebe smještaja studenata 

15. Razrješenje/imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka 

15.1. 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka red. prof. art. 
Maje Franković na osobni zahtjev 

15.2. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka 

16. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih 
mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci 

17. 
Preporuke utemeljene na analizi financijskog položaja i financijskog poslovanja i 
održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija Sveučilišta u Rijeci 
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18.  Razno 

 

Točka 2. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Senata održane dana 17. srpnja 2017. 
godine 

Članovi Senata jednoglasno su usvojili Zapisnik s 4. sjednice Senata.  
 

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 

Rektorica  i prorektorski tim iznijeli su svoja izvješća kroz nekoliko točaka: 
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću, donijelo je Odluku o obustavi procesa donošenja Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, nastavno na brojne primjedbe i općenitu 
primjedbu kako je potrebno dubinsko mijenjanje  cjelovitog teksta Zakona. 

- Održana je 11. sjednica Rektorskog zbora, na kojoj su posebno adresirana pitanja kadrova i 
obračunskih koeficijenata. Rektori su i na ovoj sjednici iznijeli nezadovoljstvo stanjem vezanim uz 
obračunske koeficijente, odnosno mogućnostima kadrovskog razvoja na sveučilištima. Zaključak 
Rektorskog zbora je da će nastupiti zajednički s MZO-om prema predsjedniku Vlade RH sa 
zahtjevom za većim izdavajanjem za znanost.  

- Najava izrade plana posjeta sastavnicama s ciljem razgovora sa stručnim vijećima o  planovima i 
razvoju Sveučilišta u Rijeci i cjelodnevne tematske radionice Senata kojoj je cilj definiranje 
strateških prioriteta Sveučilišta o Rijeci i akcijskog plana za ak. god. 2017./2018. i za razdoblje do 
2021. 

- Formirano je povjerenstvo za izradu plana prenamjenu zgrade HŽ-a u smještajne kapacitete uz 
mogućnost korištenja zgrade i za zdrastvene usluge.  

- Priprema se provedba programa cjeloživotnog učenja Governance and Strategic Management in 
Higher Education, koja će se održavati od 25. do 29. rujna 2017.  

- 13. rujna 2017. godine održan je godišnji nacionalni sastanak prorektora o internacionalizaciji 
visokog obrazovanja pri MZO-u; do kraja kalendarske godine bit će objavljen natječaj u iznosu od 
50 milijuna kuna za izradu novih studijskih programa za sve razine studija, na stranom jeziku i 
isljučivo za STEM područje.  

- Na temelju materijala i smjernica koje je izradilo Ministarstvo financija u suradnji sa Službom 
za unutarnju reviziju pripremljeni su Strategija upravljanja rizicima i Pravilnik o unutarnjoj 
reviziji Sveučilišta u Rijeci; od sastavnica zatražene primjedbe i prijedlozi na predloženi akt. 

 

Točka 4. Postupak izbora člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika 
iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka 
izbora člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika iz znanstvenog područja: Tehničke 
znanosti: 

I. Za provođenje postupka izbora člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika iz 
znanstvenog područja: Tehničke znanosti imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, 
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, 
prof. dr. sc. Jasna Pripić Oršić. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

U postupku izbora člana Sveučilišnog savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika iz znanstvenog područja: 
Tehničke znanosti, nakon provedenog glasovanja, Senat donio sljedeću ODLUKU o izboru i imenovanju 
člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti: 
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I. Za člana Sveučilišnog savjeta iz reda uglednih znanstvenika ili nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju na prijedlog sastavnica iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti (Tehnički 
fakultet, Pomorski fakultet, Građevinski fakultet) izabran je i imenuje se prof. dr. sc. Marko 
Čanađija na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Točka 5. Potvrda izbora pročelnika/ica sveučilišnih odjela Sveučilišta u mandatnom 

razdoblju 2017. – 2020. 

5.1.  prof. dr. sc. Deana Crnkovića za pročelnika Odjela za matematiku 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se Odluka Odjelskog vijeća Odjela za matematiku (KLASA: 013-01/17-01/05;  

URBROJ: 2170-57-5-002-02-17-3, od 19. srpnja 2017. godine) o izboru prof. dr. sc. Deana 
Crnkovića za pročelnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.  

II. Pročelnički mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 20. prosinca 2017. godine do 
19. prosinca 2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
5.2.  izv. prof. dr. sc. Patrizie Poščić za pročelnicu Odjela za informatiku 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se Odluka Vijeća Odjela za informatiku (KLASA: 003-01/17-01/11; URBROJ: 2170-

57-5-004-01-17-3, od 17. srpnja 2017. godine) o izboru izv. prof. dr. sc. Patrizie Poščić za 
pročelnicu Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.  

II. Pročelnički mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 20. prosinca 2017. godine do 
19. prosinca 2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Točka 6.  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Senata iz redova 
znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: Fakulteta 
zdravstvenih studija, Odjela za matematiku, Odjela za informatiku, 
Odjela za fiziku 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat utvrđuje da: 

 prof. dr. sc. Alanu Šustiću članu Senata, predstavniku sveučilišne znanstveno -
nastavne sastavnice:  Fakultet zdravstvenih studija, 

 prof. dr. sc. Deanu Crnkoviću, članu Senata, predstavniku sveučilišne znanstveno -
nastavne sastavnice:  Odjel za matematiku, 

 izv. prof. dr. sc. Patrizii Poščić, članici Senata, predstavnici sveučilišne znanstveno -
nastavne sastavnice: Odjel za informatiku, 

 izv. prof. dr. sc. Rajki Jurdana-Šepić, članici Senata, predstavnici sveučilišne 
znanstveno-nastavne sastavnice: Odjel za fiziku, 

prestaju mandati u Senatu zbog isteka dekanskog/pročelničkog mandata znanstveno–
nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 

II. Znanstveno-nastavne sastavnice (dalje u tekstu: Sastavnica) iz točke 1. ove Odluke bira 
svoga člana za Senat na sjednici fakultetskog/odjelskog vijeća, u pravilu dekana/pročelnica 
sastavnice, no najmanje jedna trećina fakultetskog/odjelskog vijeća može predložiti i drugu 
osobu u znanstveno-nastavnom zvanju. 

III. Na temelju kriterija utvrđenog u točki II. ove Odluke, fakultetsko/odjelsko vijeće sastavnice 
obvezno je u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke provesti postupak izbora svoga 
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predstavnika za člana Senata i najkasnije u roku od 3 dana od dana provedenog izbora 
dostaviti rektorici izabranog predstavnika putem Izbornog povjerenstva za provođenje 
postupka izbora članova Senata (dalje u tekstu: Izborno povjerenstvo).  

IV. Uz izabrane predstavnike za članove Senata, obvezno je priložiti Izbornom povjerenstvu 
sljedeću dokumentaciju:  

 životopis kandidata; 

 kratak opis znanstvenog i stručnog rada; 

 izjavu predstavnika o prihvaćanju kandidature. 
V. Senat imenuje Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor članov a Senata u 

sljedećem sastavu:  

 prof. dr. sc. Lidija Vujičić,  

 prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, 

 prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. 
VI. Izborno povjerenstvo obvezno je izvijestiti rektoricu Sveučilišta o izabranom predstavniku 

sastavnica iz točke I. ove Odluke u roku od 3 dana od dostave dokumentacije iz točke IV. 
ove Odluke.  

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 7.  Znanstveno/umjetnička-nastavna zvanja, potvrde izbora, nastavak rada 

iza 65. godine 

 potvrda izbora u znanstveno/umjetnička-nastavna zvanja redovitog 
profesora/ice: 

7.1.  red. prof. art. Emilija Duparova, Akademija primijenjenih umjetnosti, trajno 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor red. prof. art. EMILIJE DUPAROVE u umjetničko -nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, iz umjetničkog područja, 
polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti, na puno 
radno vrijeme. 

II. Umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora imenovana stječe trajno.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.2.  prof. dr. sc. Svjetlana Hess, Pomorski fakultet, trajno  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. SVJETLANE HESS u znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja 
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet u 
Zavodu za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu Pomorskog fakulteta u Rijeci, s 
punim radnim vremenom. 

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

 
7.3.  prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, Medicinski fakultet, trajno  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. OLIVERE KOPRIVNJAK, dipl. ing. preh. teh., znanstvene 

savjetnice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice 
u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Prehrambena tehnologija, znanstvene grane: Sigurnost i kvaliteta hrane na Katedri za 
tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom 
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II. Znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice imenovana stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7.3.a  prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, Građevinski fakultet, trajno  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. SVJETLANA FERETIĆA u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitog profesora, trajno u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom 
polju: Matematika, grana: Diskretna i kombinatorna matematika na Katedri za matematiku na 
Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u nepunom radnom vremenu od 50 %. 

II. Znanstveno-nastavano zvanje redovitog profesora imenovani stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7.4.  izv. prof. dr. sc. Zvonko Čapko, Ekonomski fakultet, 5 godina 

Senat je Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. ZVONKA ČAPKA u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitog profesora (prvi izbor) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

II. Znanstveno-nastavano zvanje redovitog profesora imenovana stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.5.  izv. prof. dr. sc. Mirano Hess, Pomorski fakultet, 5 godina 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. MIRANA HESSA u znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 
polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet u Zavodu za nautičke 
znanosti Pomorskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.6. izv. prof. dr. sc. Dragan Martinović, Pomorski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. DRAGANA MARTINOVIĆA u znanstveno-nastavno zvanje i 

na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, iz znanstvenog područja tehničkih 
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet u Zavodu za 
brodsko strojarstvo i energetiku Pomorskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.7.  izv. prof. art. Dražen Trogrlić, Akademija primijenjenih umjetnosti, 5 godina  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. art. DRAŽENA TROGRLIĆA u umjetničko-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, iz umjetničkog područja, polje likovne 
umjetnosti, grana slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti, na puno radno vrijeme. 

II. Umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 
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III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.8. izv. prof. dr. sc. Mato Tudor, Pomorski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. MATA TUDORA u znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 
polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet na Katedri za prirodne 
znanosti Pomorskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

7.9.  izv. prof. dr. sc. Željko Župan, Medicinski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. ŽELJKA ŽUPANA, dr. med., znanstvenog savjetnika, u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, iz 
znanstvenog područje: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane: Anesteziologija i reanimatologija na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u 
postupku odabira nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine 
života 

7.10.  prof. dr. sc. Stipe Blažević, Ekonomski fakultet 

Nakon rasprave Senat je većinom glasova donio sljedeću ODLUKU: 
I. Odbija se Zahtjev Ekonomskog fakulteta za davanje suglasnosti Senata za nastavkom rada 

pristupnika prof. dr. sc. Stipe Blaževića, redovitog profesora Ekonomskog fakulteta nakon 
65. godine života budući da je Senat utvrdio da pristupnik ne ispunjava kriterije izvrsnosti 
sukladno Odluci Senata o uvjetima za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme s 
mogućnošću produljenja nastavnicima kojima tijekom akademske godine u kojoj su navršili 
65 godina života prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu (pročišćeni tekst) (KLASA: 
011-01/17-01/08; URBROJ: 2170-57-01-17-1, od 30. lipnja 2017. godine). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 8.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta (dva izvršitelja) na 
studiju Politehnike i imenovanje povjerenstva za provedbu izbora  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Pokreće se postupak izbora i raspisuje natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto docenta: 
 iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Strojarstvo i imenuje 

stručno povjerenstvo za provedbu izbora u sljedećem sastavu:  

 prof. dr. Marko Dunđer, (Politehnika, Sveučilište u Rijeci), predsjednik, 

 doc. dr. Lidija Runko Luttenberger (Politehnika, Sveučilište u Rijeci), 
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 izv. prof. dr. Zoran Jurković (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci). 
 

 iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Obrazovne znanosti i 
imenuje stručno povjerenstvo za provedbu izbora u sljedećem sastavu:  

 doc. dr. Stjepan Kovačević (Odjel za politehniku, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, Sveučilište u Splitu), predsjednik, 

 izv. prof. dr. Maja Ružić-Baf (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), 

 doc. dr. Nena Rončević (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. 
II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 

Točka 9.  Razrješenje/imenovanje predsjednika/ce Programskog vijeća Rijeka EPK 
2020 Sveučilišta u Rijeci 

9.1. Odluka o razrješenju predsjednice Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u 
Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija razrješuje se dužnosti predsjednice  Programskog vijeća 

Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci. 
II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke, pokrenut je na osobni zahtjev prof. dr. sc. 

Snježane Prijić-Samaržija. 
III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 
9.2. Odluka o imenovanju predsjednika Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u 

Rijeci izv. prof. dr. sc. Alen Ružića 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Izv. prof. dr. sc. Alen Ružić imenuje se predsjednikom Programskog vijeća Rijeka EPK 2020 

Sveučilišta u Rijeci. 
II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 

Točka 10.  Razrješenje/imenovanje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u 
Rijeci na projektu ''Palača Moise'' 

10.1. Razrješenje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u Rijeci na projektu ''Palača 
Moise'' prof. dr. sc. Predraga Šustara 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Prof. dr. sc. Predrag Šustar razrješuje se dužnosti voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta 

u Rijeci na projektu ''Palača Moise''. 
II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke, pokrenut je na zahtjev dekanice 

Filozofskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestre. 
III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 
10.2. Imenovanje voditelja projekta i predstavnika Sveučilišta u Rijeci na projektu ''Palača 

Moise'' prof. dr. sc. Pere Lučina 

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 
I. Prof. dr. sc. Pero Lučin, imenuje se voditeljem projekta i predstavnikom Sveučilišta u Rijeci na 

projektu ''Palača Moise'' te se obvezuje da Senatu do 31. prosinca 2017. godine dostavi 
Elaborat o opravdanosti projekta i Studiju izvodljivosti. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
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Točka 11. Imenovanje predsjednika/ce Povjerenstva za program kreditiranja 
studenata Sveučilišta u Rijeci 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Doc. dr. sc. Bojana Olgić Draženović imenuje se predsjednicom Povjerenstva za program 

kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci. 
II. Manda predsjednice imenovane u točki I. ove Odluke počinje 1. listopada 2017. godine i traje 

do isteka mandata ranije imenovane predsjednice prof. dr. sc. Josipe Mrše, odnosno do 13. 
prosinca 2018. godine. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 
Točka 12.  Usvajanje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena Filozofskog fakulteta za 2017. godinu 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost na izmjenu i dopunu Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2017. godinu Filozofskog fakulteta prema tablici u privitku 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 13.  Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 

13.1. izv. prof. dr. sc. Heleni Smrtnik Vitulić i doc. dr. sc. Jani Rapuš Pavel, Učiteljski fakultet 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i 

istaknutim stručnjacima, bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje u ljetnom semestru 
akademske godine 2017./2018. kako slijedi: 

 izv. prof. dr. sc. Heleni Smrtnik Vitulić – (Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 
Republika Slovenija) i 

 doc. dr. sc. Jani Rapuš Pavel - (Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Republika 
Slovenija), 

iz predmeta Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu, na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

13.2. prof. dr. sc. Marku Grünhagenu i prof. dr. sc. Wolfgangu Karlu Härdleu, Ekonomski 
fakultet 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i 

istaknutim stručnjacima, bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, za akademske godine 
2017./2018. i 2018./2019.  kako slijedi: 

 prof. dr. sc. Marku Grünhagenu - (Eastern Illinois University, SAD) iz predmeta 
Marketing, koji se izvodi na engleskom jeziku, (nositelj doc. dr. sc. Jasmina Dlačić), 

 prof. dr. sc. Wolfgangu Karlu Härdleu – (Humboldt-Universität Berlin, Savezna 
republika Njemačka) iz predmeta Risk management i Banking, koji se izvode na 
engleskom jeziku (nositelj izv. prof. dr. sc. Saša Žiković). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 14.  Suglasnost rektorici Sveučilišta i ravnatelju Studentskog centra Rijeka za 
potpisivanje dopuna Ugovora o prostorima i opremi u objektima Kampusa 
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Sveučilišta u Rijeci koji se daju na korištenje Studentskom centru Rijeka za 
potrebe smještaja studenata 

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 za potpisivanje dopuna Ugovora o 
prostorima i opremi u objektima Kampusa Sveučilišta u Rijeci koji se daju na korištenje 
Studentskom centru Rijeka za potrebe smještaja studenata. 

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

 
Točka 15. Razrješenje/imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka 

15.1. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka red. prof. art. 
Maje Franković na osobni zahtjev 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Red. prof. art. Maja Franković razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 

Rijeka.  
II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke pokrenut je na osobni zahtjev red. prof. 

art. Maje Franković.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 
15.2. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Prof. dr. sc. Sanja Barić imenuje se članicom Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka. 

II. Mandat imenovane u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovane članice red. 
prof. art. Maje Franković, odnosno do 24. svibnja 2018. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

Točka 16. Suglasnost Senata na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKE: 
I. Daje se suglasnost Građevinskom fakultetu u Rijeci na Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 14. rujna 2017. godine 
(KLASA: 003-05/17-01/05; URBROJ: 2170-57-01-00-17-01), tekst kojeg čini sastavni dio ove 
Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 17. Preporuke utemeljene na analizi financijskog položaja i financijskog 

poslovanja i održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija 
Sveučilišta u Rijeci 

Radi se o konceptu koji je poznat kao clean start i uobičajen je u praksi, više u realnom sektoru nego u 
javnim i državnim službama, a cilju mu je konstatacija zatečenog stanja kako bi se mogle definirati 
preporuke odnosne akcijski plan daljnjeg djelovanja nove uprave. Prorektor za financije izv. prof. dr. 
sc. Davor Vašiček ističe kako je iza Sveučilišta razdoblje ekspanzije u svakom pogledu u smislu 
infrastrukturnih projekata, opremanja, otvaranja centara itd. te kako je logično da se na početku novog 
mandata utvrdi početno stanje, a kako bi rektorica na temelju polaznih pretpostavki mogla utvrditi 
mogućnosti realizacije svog programa rada. Analiza je koncentrirana na one aspekte, odnosno, 
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konkretno, rizike i ono što je nužno da bi se poslovanje Sveučilišta u budućnosti moglo odvijati na 
održivim osnovama.  
Voditelj projekta Gordan Kožulj održao je prezentaciju analize financijskog položaja i financijskog 
poslovanja te analize održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija, nakon koje je 
Senat donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

I. Senat prima na znanje Preporuke utemeljen na analizi financijskog položaja i financijskog 
poslovanja i održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija Sveučilišta u Rijeci 
provedenih od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. 

II. Preporuke iz točke I. predstavljene su članovima Senata putem prezentacije u ppt. formatu. 
 

Točka 18. Razno 

Pod ovom točkom Dnevnog reda utvrđen je termin održavanja radionice odnosno tematske sjednice 
Senata - 30. listopada 2017. godine. 

 
1. ELEKTRONIČKA SJEDNICA SENATA 

Nastavno na najavu s 5. sjednice Senata, a na molbu dekana Medicinskog fakulteta u razdoblju od 20. 
rujna 2017. godine do 22. rujna 2017. godine organizirana je, putem SharePoint portala, 1. elektronička 
sjednice Senata na kojoj je Senat jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje su Suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/17-
02/326; URBROJ: 2170-24-01-17-1, od 16. rujna 2017. godine) kojom se odobrava povećanje 
upisne kvote za upis studenata u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicina (nastava na engleskom jeziku) u akademskoj godini 2017./2018. 
godini sa 30 na 36 upisnih mjesta. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
2. ELEKTRONIČKA SJEDNICA SENATA 

Nastavno na molbu dekanice Filozofskog fakulteta u razdoblju od 29. rujna 2017. godine do 2. listopada 
2017. godine organizirana je, putem SharePoint portala, 2. elektronička sjednice Senata na kojoj je 
Senat jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje su Suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta fakulteta (KLASA: 602-
04/17-01/277; URBROJ: 2170-24-03-17-2, od 28. rujna 2017. godine) o prihvaćanju povećanja 
upisne kvote i kapaciteta za jednopredmetni diplomski studij psihologije za akademsku godinu 
2017./2018. godinu s 33 studenta državljana Republike Hrvatske ili Europske unije i 2 studenta 
izvan Europske unije na 42 studenta državljana Republike Hrvatske ili Europske unije i 2 
studenta izvan Europske unije.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Zapisnik sastavila: Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. :  
 
 
U Rijeci 17. listopada  2017. godine 
KLASA: 003-01/17-03/03 
URBROJ: 2170-57-01-17-10                     
 
 
 
   rektorica 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v. r. 


