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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. 
 
 

izv. prof. art. Letricija Linardić 
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  
prof. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić  
doc. dr. sc. Nataša Erceg 
prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. (dijelom) 
Suzana Petković, dipl. iur, (dijelom) 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti  
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
dekanica Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
prodekanica Učiteljskog fakulteta 
v.d. pročelnika Odjela za biotehnologiju 
zamjenica pročelnika Odjela za fiziku 
pročelnica Odjela za informatiku  
pročelnik Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
rukovoditeljica prane službe Studentskog centra Rijeka 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

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

Marko Mesarić 
Ines Šoštarić 
Tomislav Čop 
Leopold Mandić 

student Tehničkog fakulteta 
studentica Učiteljskog fakulteta 
student Filozofskog fakulteta 
student Pomorskog fakulteta 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 
 

prof. dr. sc. Mladen Petravić 
Pegi Pavletić 
Robert Doričić 

pročelnik Odjela za fiziku 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Medicinskog fakulteta 

 

 

23. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  22. siječnja 2019. 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. Senka Maćešić prorektorica za informatizaciju i organizaciju   

 prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije i poslovanje 

 prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost i umjetnost 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta 

 Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 
 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Članovi Senata jednoglasno su prihvatili sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 22. sjednice Senata održane dana 18. prosinca 2018. godine 

2.1. s 22. sjednice Senata održane dana 18. prosinca 2018. godine 

2.2. S 3. (elektroničke) sjednice Senata održane od 8. do 9. siječnja 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Deklaracije Sveučilišta u Rijeci – Europska otvorena 
znanost 

5. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Prioriteta Sveučilišta u Rijeci 2018./2019. - Iskoraci i 
posebnosti  

6. 
Imenovanje prorektorice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izv. prof. dr. sc. 
Marta Žuvić 

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

 Odjel za informatiku 

7.1. dr. sc. Patrizia Poščić, prvi izbor 

7.2. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

7.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., trajno, naslovno 

8. Pravni akti Sveučilišta 
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8.1. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 
organizaciji i ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta 

8.2. 
NADOPUNA 

Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom Učiteljskog 
fakulteta   

9. Prijedlog Odluke o osnivanje Stručnog vijeća za informatizaciju  

10. Imenovanja/razrješenja/potvrde 

10.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti predstojnika Centra za 
elektroničko nakladništvo, dr. sc. Senke Maćešić 

11. Financijske odluke 

11.1. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju financiranja rashoda poslovanja 
u 2018. godini – izvršenje proračuna aktivnost A621002 redovna djelatnost 
Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike 
Hrvatske   

11.2. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2019. godini. Aktivnost 
A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. 
Državni proračun Republike Hrvatske   

12. Studiji i studenti  

12.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

13. 
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

14. 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke osnivanju Centra za urbanu tranziciju, 
arhitekturu i urbanizam 

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

15.1. 17. Festival znanosti Rijeka 

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

16.1. 

Prijedlog odluke o ukidanju Odluke Senata (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 
2170-57-01-18-446, od 20. studenog 2018. godine) za provođenje postupka javne 
nabave – natječaj za izradu glavnog, izvedbenog i projekta unutrašnjeg uređenja i 
opreme za rekonstrukciju ex građevine HŽ za studentski smještaj i sklapanje 
ugovora 

16.2. 
Suglasnost rektorici Sveučilišta za provođenje pregovaračkog postupka bez javne 
objave – za izradu idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projektnog nadzora 
paviljona broj 3. na Kampusu  

16.3. 
Suglasnost na Ugovor o suradnji u okviru programskog pravca ''Slatko i slano'' za 
2018. godinu 

16.4. Suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta: 
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16.4.1. 
- za pravne radnje vezane uz projekt Primjena hrvatskog klasifikacijskog okvira za 
sveučilišne studije u području elektrotehnike – HKO-ELE 

16.4.2. 
- za pravne radnje vezane uz HRZZ projekt Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i 
sigurniju plovidbu brodova 

16.4.3. 
NADOPUNA 

- u svrhu oročavanja novčanih sredstava Fakulteta u 2019. godini 

16.5. 
NADOPUNA 

Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka u postupcima javne nabave te za 
oročavanje sredstava tijekom 2019. godine kod poslovnih banaka 

17. 
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima, Odjel za 
informatiku, prof. dr. sc. Paul Timmers 

18. Razno 

 
 

Točka 2.  Ovjera Zapisnika  
 

2.1.  - s 22. sjednice Senata održane dana 18. prosinca 2018. godine 
 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 22. sjednice Senata održane dana 18. prosinca 
2018. godine te je isti jednoglasno usvojen. 
 

2.1.  - s 3. (elektroničke) sjednice Senata održane od 8. do 9. siječnja 2019. 
godine 

 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 3. (elektroničke) sjednice Senata održane od 8. 
do 9. siječnja 2019. godine te je isti jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica je iznijela svoje izvješće kroz nekoliko točaka 

- sjednica Rektorskog zbora od 23. siječnja 
- Europska mreža sveučilišta - otvoreni pregovori s YUFE Alliance  

- izvršena primopredaja prostora Studentskog centra (paviljon 1) Domu zdravlja 

- internacionalizacija:  

o sastanak s Nj.E. Geoffom Reganom, Predsjednikom Zastupničkog doma Parlamenta 

Kanade i delegacijom na temu suradnje s Kanadom (14. siječnja)  

o sastanak sa zamjenikom veleposlanice Norveške gospodinom Christinaom Grotnesom 

Halvorsenom na temu nastavka suradnje u 2019. (16. siječnja) 

o sudjelovanje na sastanku Savjeta EUA u ime RZ (25. siječnja) 

- sastanak podskupine za promociju hrvatskih učilišta u svijetu  

- dopis AZVO-a - provjera vjerodostojnosti diploma 

- izvješća o radu: Kampus, Erasmus ured, Centar za EU projekte 

 
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić na službenom je putu u Danskoj u vezi s 
Horizon 2020 projektom, a njezino izvješće objavljeno je na SharePoint portalu. Prorektor za znanost i 
umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić izvijestio je o statusu evaluacija UNIRI projekata, a prorektorica za 
informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka Maćešić o aktivnostima vezanim uz aktualne pripreme 
Izvješća o provedbi Strategije u 2018. godine i izvješća o radu i financijskom poslovanju. Prorektor za 
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financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček zahvalio je svima na odazivu odnosno na glasovanju u 
okviru elektroničke sjednice Senata koja je bila organizirana 8. i 9. siječnja, a vezano uz donošenje 
Odluke o raspodjeli II. akontacije sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne 
djelatnosti programskog ugovora Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2018./2019.  
 
Izvješća su prihvaćena jednoglasno. 
 

Točka 4. Prijedlog Odluke o donošenju Deklaracije Sveučilišta u Rijeci – Europska 
otvorena znanost 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Donosi se Deklaracija Sveučilišta u Rijeci – Europska otvorena znanost koja čini sastavni dio ove 
Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Točka 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Prioriteta Sveučilišta u Rijeci 2018./2019. - 
Iskoraci i posebnosti 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Usvajaju se Prioriteti Sveučilišta u Rijeci za 2018./2019. godinu – Iskoraci i prednosti kako 
slijedi: 
 

Zadatak 1. Povećati broj studenata i kvalitetu studiranja 

Aktivnosti  Povećati atraktivnosti studiranja: (a) fleksibiliziranje studijskih programa (10-
15%); (b) internacionalizaciju; (c) inovativnost nastavnih metoda; (d) 
unaprjeđenje zapošljivosti (novi studijski programi i povećanje kvota u 
deficitarnim zanimanjima); (e) razvijanje sustava priznanja prethodnog učenja 

 promovirati studiranje na Sveučilištu u Rijeci: (a) novi atraktivni promotivni 
sadržaji; (b) povećanje/isticanje privlačnosti okruženja (mediteranska 
orijentacija, ‘zeleno i plavo’, Europska prijestolnica kulture - luka različitosti, 
povezanost s bliskim sveučilišta u Italiji, Sloveniji, Austriji i sl.)  

 razvijati nove koncepcije studijskih programa: (a) združeni studiji; (b) studiji u 
formi dvostruke diplome; (c) zajednički studijski programi; (d) koncepat 
‘campuses aborad’; (e) međunarodna partnerstva u izvedbi programa 
cjeloživotnog učenja/ljetnih škola/'tailor made' programa  

 povećati kvalitetu studiranja kroz: (a) uklanjanje barijera uspješnom 
studiranju; (b) povećanje relevantnosti obrazovanja kroz stjecanje praktičnih 
kompetencija (razvijanje inovativnih programa stručne prakse); (c) djelovanje 
ureda za karijere (alumni klubovi, komunikacija studenata i budućih 
poslodavaca i sl.)   

Zadatak 2. Povećati znanstvenu i umjetničku produkciju  - poboljšati pozicije na rang listama 

(Europske mreže sveučilišta) 

Aktivnosti  povećati udjel EU fondova i sredstava iz regionalnih/stručnih projekta u 
ukupnom proračunu: (a) osnaživanje centara/službi za kompetitivne projekte 
(partnerstvo s agencijama koje pružaju usluge prijava i upravljanja projektima, 
izmjene u regulativi nagrađivanja rada vezanog uz EU fondove i sl.) ); (b) 
razvijanje suradnje radi pružanja stručne podrške s JLS i ministarstvima RH  

 razvijati model/program privlačenja istraživača (s profilom ORCH-ID, 
RESEARCHER-ID): (a) privlačenje mladih istraživača/talenata; (b) primjena 
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regulative vezane uz znanstvenike povratnike; (c)  privlačenje internacionalnih 
znanstvenika u dijelu radnog vremena ili u trajanju najmanje jednog semestra; 
(b) intenziviranje mogućnosti angažmana gostujućih i počasnih profesora  

 unaprijediti postupke motiviranja uspješnih znanstvenika: (a) materijalno i 
nematerijalno nagrađivanje znanstvenika; (b) uvođenje dodatnih jasnih inter-
institucijskih kriterija vezanih uz napredovanje i statuse na sastavnicama 

 unaprijediti doktorsku edukaciju: (a) internacionalizacija doktorskih studija; 
(b) aktivno praćenje karijera doktoranada i povezivanje doktoranada s 
potencijalnim poslodavcima; (c) razvijanje doktorske škole 

Zadatak 3. Kreirati novi model/sustav transfera znanja i suradnje sa zajednicom – povećanje 

regionalnog utjecaja 

Aktivnosti  izraditi bazu podataka - katalog kompetencija i ekspertiza  

 kreirati programe usavršavanja kompetencija znanstvenika za transfer znanja  

 uvrstiti postignuća u transferu znanja u kriterije za napredovanje/materijalni 
i nematerijalno nagrađivanje  

 razvijati nove modele promocije ekspertiza i kompetencija u široj zajednici  

 razviti sustave podrške znanstvenicima s rezultatima u području I&R  

 razviti sustave podrške istraživanjima unutar projekta pametne specijalizacije 

Zadatak 4. Unaprijediti i razviti IKT sektor  

Aktivnosti  poboljšanje servisa SPP i portfelja djelatnika (povezati s katalogom 
kompetencija i ekspertiza) 

 optimiziranje sustava ISVURI 2.0 i TURNITIN 

 razvijati nove modele e-učenja: (a) ispitna literatura u e-formatu (b) 
priznavanje stjecanja kompetencija u sustavu MOOC; (c) razvijanje 
programa/projekata koji koriste napredne tehnologije (popularizacija i kratki 
programi vezani uz Data Science, umjetnu inteligenciju i sl.)   

Zadatak 5. Povećati proračunsko/razvojno financiranje  (nova radna mjesta, povećanje limita 

plaća) 

Aktivnosti  planirati alokaciju programskih sredstava na način da se nagrađuju rezultati 
prema prioritetima 

 prioriteti financiranja vezati uz integracijske projekte 

 poticati zapošljavanje kroz projekte  

 razvijati nove financijske instrumente koji potiču razvoj uz  financijsku 
samoodrživost ('fund-raising', 'capacity building' projekti, JPP i sl.) 

 intenziviranjem transfera znanja ostvariti povećane prihode 

Zadatak 6. Povećati vidljivost kroz inovativne i internacionalne politike  

Aktivnosti  kreirati fokuse vidljivosti: (a) znanstvena i kulturna diplomacija; (b) centar 
istraživanja mira i razvoja građanstva; (c) ekološka i lokalna orijentacija 
('plastic-free university'); (d) doktorska i postdoktorska edukacija i projekti 

 EPK – vidljivost Sveučilišta kroz suradnju na projektima (HNK Ivana pl. Zajca, 
DeltaLab, PSI i dr.)  

 poticanje suradnje s medijima na inovativnim projektima koji doprinose 
konceptu Sveučilišta kao društvenog  ‘opinion maker’-a   

 privlačiti inicijativa (konferencije, radionice i sl.) radi podizanja 
prepoznatljivosti - EUA, EK i Vijeće Europe, Nacionalno vijeće za razvoj i 
ljudskih potencijala i sl.  

 Unaprijediti izdavačku djelatnost (UNIRI PRESS)  
 

II. Svaka sastavnica predlaže akcijski plan (uz izvješće o provedbi Strategiji) sukladan navedenim 
prioritetima i nagrađuje se kroz programsko financiranje sukladno postignutim rezultatima 
(mogućnost definiranja iznosa/fonda na nagrađivanje prema rezultatima).     
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III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 6. Imenovanje prorektorice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izv. 
prof. dr. sc. Marta Žuvić 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić s Odjela za biotehnologiju u Sveučilišta u Rijeci imenuje se za 
prorektoricu za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.  

II. Mandat imenovane prorektorice u točki I. ove Odluke počinje dana 1. veljače 2019. godine i 
traje do isteka mandata Rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
 - Odjel za informatiku 

 

7.1.  dr. sc. Patrizia Poščić, prvi izbor 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Patrizije Poščić u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto redovite profesorice, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, 
znanstvenog polja: Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane: Informacijski 
sustavi i informatologija. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

7.2.  dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, prvi izbor 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Sande Martinčić-Ipšić u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Tehničke 
znanosti, znanstvenog polja: Računarstvo, znanstvene grane: Umjetna inteligencija. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

 - Medicinski fakultet 
 

7.3.  dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., trajno, naslovno 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Alemke Markotić, dr. med. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, 
znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Imunologija. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje imenovani stječe trajno.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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Točka 8.  Pravni akti Sveučilišta 
 

8.1.  Suglasnost Senata na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
i ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta (KLASA: 119-01/18-01/133; URBROJ: 2170-57-18-
01-1, od 10. prosinca 2018. godine) koji čini sastavni dio ove Odluke.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

8.2.  Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom 
Učiteljskog fakulteta   

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Daje se suglasnost na izmjenu i dopunu djelatnosti Učiteljskog fakulteta regulirane člankom 7. 
Statuta Učiteljskog fakulteta koje je Fakultetsko vijeće prihvatilo sukladno Statutarnoj Odluci 
o izmjenama i dopunama Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/14; 
URBROJ: 2170-24-18-05-02) na svojoj sjednici održanoj dana 26. studenog 2018. godine, a koja 
čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

Točka 9.  Prijedlog Odluke o osnivanje Stručnog vijeća za informatizaciju 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Osniva se Stručno vijeće za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Stručno 
vijeće) - središnje stručno tijelo za razvoj, podizanje, ujednačavanje i poticanje informatizacije 
svih aktivnosti Sveučilišta u Rijeci.  

II. Stručno vijeća čine: 

 prorektorica za informatizaciju i organizaciju red. prof. dr. sc. Senka Maćešić – 
predsjednica 

 predstavnici sastavnica, 

 predstavnik Studentskog centra Rijeka, 

 predstavnik Sveučilišne knjižnice Rijeka,  

 predstavnik Studentskog zbora.  
Članove Stručnog vijeća iz točke II. predlažu sastavnice, odnosno ravnatelji, odnosno 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.  

III. Zadaće Stručnog vijeća su: 

 utvrđivanje postojeće razine informatizacije Sveučilišnih aktivnosti (nastava, znanost, 
transfer znanja, upravljanje, odlučivanje, komunikacija), 

 predlaganje potrebne razine informatizacije Sveučilišnih aktivnosti, 

 predlaganje prioriteta informatizacije, 

 predlaganje kriterija za odabir informacijskih sustava i rješenja, 

 pronalaženje i usporedba mogućih rješenja za postizanje potrebne razine informatizacije,  

 predlaganje rješenja za postizanje potrebne razine informatizacije, 

 praćenje i vrednovanje ishoda procesa informatizacije, 

 predlaganje mjera za poticanje korištenja informacijskih sustava, 
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 predlaganje mjera za ujednačavanje razine informatiziranosti unutar Sveučilišta, 

 predlaganje mjera za povezivanje informacijskih sustava unutar Sveučilišta. 
IV. Sjednice Stručnog vijeća saziva i vodi predsjednica. 
V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 10. Imenovanja/razrješenja/potvrde 
 

10.1. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti predstojnika Centra 
za elektroničko nakladništvo, dr. sc. Senke Maćešić 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Prof. dr. sc. Senka Maćešić imenuje se vršiteljicom dužnosti predstojnika Centra za 
elektroničko nakladništvo Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovane u točki I. ove Odluke traje do imenovanja predstojnika Centra za 
elektroničko nakladništvo Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

Točka 11. Financijske odluke 
 

11.1.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju financiranja rashoda 
poslovanja u 2018. godini – izvršenje proračuna aktivnost A621002 
redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. 
Državni proračun Republike Hrvatske   

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Sukladno Odluci o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine" broj 108/2018 od 04. 
prosinca 2018. god.) ovom Odlukom utvrđuje se izvršenje proračuna, odnosno iznosi 
doznačenih sredstava za financiranje rashoda poslovanja u 2018. godini iz aktivnosti A621002 
Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - Izvor 11 Opći prihodi i primici.  

II. Senat utvrđuje da su se sa skupina stavki proračuna 31, 32 i 38  rashodi poslovanja financirali 
na način kako je to prikazano u obrascu D1b_Izvršenje proračuna – Redovna djelatnost 
Sveučilišta u Rijeci, Državni proračun koja čini sastavni dio ove Odluke.  

III. Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o 
financiranju za 2018. godinu za sastavnice Sveučilišta u Rijeci. 

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

11.2.  Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2019. godini. 
Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 
Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske   

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Sukladno Odluci o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i 
projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Narodne novine" broj 113 od 17. prosinca 2018. god.) 
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ovom Odlukom utvrđuje se financiranje rashoda poslovanja u 2019. godini iz aktivnosti 
A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - Izvor 11 Opći prihodi i primici. Sa skupine 
stavki proračuna 31, 32 i 38  rashodi poslovanja financirat će se na način kako je to prikazano 
u obrascu D1a_Raspodjela sredstava za financiranje redovne djelatnosti UniRi iz Državnog 
proračuna koji čini sastavni dio ove odluke.  

II. Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o 
financiranju u 2019. godini za sastavnice Sveučilišta u Rijeci. 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 12. Studiji i studenti 
 

12.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način: 
- povećava se optimalni broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne 

i kadrovske kapacitete s 50 na 80 studenata (50 redovitih studenata i 30 izvanrednih 
studenata) 

- studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje izvodit će se i kao izvanredni studij. 

II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske 
godine 2019./2020. 

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 Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i 
dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
 

Točka 13.  Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis 
prijavljenih izdanja 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Usvaja se prijavljeno izdanje koje se uvrštava u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 
2019. godinu: 

 AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA 
KATEGORIJA 

DJELA 
NAKLADA 

1. 

Izv. prof. dr. sc. Saša 

Drezgić, prof. dr. sc. 

Saša Žiković i doc. dr. 

sc. Marko Tomljanović 

Ekonomski fakultet 

Sveučilišta u Rijeci 

Economics of 

Digital 

Transformation 

monografija 

e-izdanje i 

tiskano 

izdanje (300 

primjeraka) 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 14.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke osnivanju Centra za urbanu tranziciju, 
arhitekturu i urbanizam 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. U točki II. Odluke o osnivanju Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam i imenovanju 
predstojnika (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-361, od 17. srpnja 2018. 
godine) dodaje se nova rečenica koja glasi: 

  ''Skraćeni naziv Centra glasi: Delta Lab.'' 
II. Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 15.  Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 
 

15.1.  17. Festival znanosti Rijeka 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Prihvaća se sljedeći projekt: 
 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 

HRK (s uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 

PDV-om) 

3 %-19-1 
dr. sc. Vedrana 
Mikulić Crnković 

17. Festival 
znanosti Rijeka 

103.000,00 kn 103.000,00 kn 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 

16.1.  Prijedlog odluke o ukidanju Odluke Senata (KLASA: 003-01/18-03/02; 
URBROJ: 2170-57-01-18-446, od 20. studenog 2018. godine) za 
provođenje postupka javne nabave – natječaj za izradu glavnog, 
izvedbenog i projekta unutrašnjeg uređenja i opreme za rekonstrukciju 
ex građevine HŽ za studentski smještaj i sklapanje ugovora 

 

16.2.  Suglasnost rektorici Sveučilišta za provođenje pregovaračkog postupka 
bez javne objave – za izradu idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i 
projektnog nadzora paviljona broj 3. na Kampusu 

 
Po provedenoj raspravi Senat je jednoglasno, donio sljedeće ODLUKE:  
 
16.1. 
 

I. Ukida se suglasnost dana rektorici Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, 
sukladno Odluci Senata (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-446, od 20. 



12 
 

studenog 2018. godine), a za provođenje postupka javne nabave – natječaj za izradu glavnog, 
izvedbenog i projekta unutrašnjeg uređenja i opreme za rekonstrukciju ex građevine HŽ za 
studentski smještaj i sklapanje ugovora. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
16.2. 

I. Daje se prethodna suglasnost, rektorici Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija 
za provođenje pregovaračkog postupka bez javne objave – za izradu idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta te projektnog nadzora paviljona broj 3. na Kampusu s autorima 
prvonagrađenog idejno arhitektonskog rješenja Studentskog smještaja i prehrane unutar 
Kampusa (X.3.M. d.o.o., Mesnička 6, Zagreb). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

16.3.  Suglasnost na Ugovor o suradnji u okviru programskog pravca ''Slatko i 
slano'' za 2018. godinu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost rektorici Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Sveučilišta u vrijednosti iznad 500.000,00 kuna u vezi s Ugovorom o suradnji u okviru 
programskog pravca ''Slatko i slano'' za 2018. godinu koji čini sastavni dio ove Odluke.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

16.4.  Suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta: 
 16.4.1.  - za pravne radnje vezane uz projekt Primjena hrvatskog 

klasifikacijskog okvira za sveučilišne studije u području 
elektrotehnike – HKO-ELE 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  prof. dr. sc. Jasni Prpić-
Oršić za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 
kuna za pravne radnje vezane uz projekt Primjena hrvatskog klasifikacijskog okvira za 
sveučilišne studije u području elektrotehnike – HKO-ELE. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 16.4.2.  - za pravne radnje vezane uz HRZZ projekt Sustav potpore 
odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  prof. dr. sc. Jasni Prpić-
Oršić za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 
kuna za poduzimanje pravnih radnji vezanih uz HRZZ projekt Sustav potpore odlučivanju za 
zeleniju i sigurniju plovidbu brodova. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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 16.4.3.  - u svrhu oročavanja novčanih sredstava Fakulteta u 2019. godini  
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Jasni Prpić-Oršić za 
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna u 
svrhu oročavanja novčanih sredstava Tehničkog fakulteta  u 2019. godini u poslovnoj banci, 
kako bi se zadržala/povećala vrijednost novčanih sredstava. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

16.5.  Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka u postupcima javne 
nabave te za oročavanje sredstava tijekom 2019. godine kod poslovnih 
banaka 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost ravnatelju STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA Sveučilišta u Rijeci za 
poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad 400.00,00 kuna u postupcima javne nabave 
kako slijedi: 
1. Nabava loživog ulja ekstra lakog, evidencijskog broja nabave E-MV 01-53/2019, 

procijenjene vrijednosti nabave za razdoblje od godinu dana u iznosu od 940.800,00 kn bez 
PDV-a. 

2. Nabava usluga čišćenja poslovnih prostora, uredskih prostora i caffe barova i objekata 
smještaja, evidencijskog broja nabave MV 02-53/2019, procijenjene vrijednosti nabave za 
sve grupe predmeta nabave za razdoblje od godinu dana u iznosu od 1.186.600,00 kn bez 
PDV-a. 

3. Nabava mesa, evidencijskog broja nabave VV 01-51/2019, procijenjene vrijednosti nabave 
za sve grupe predmeta nabave za razdoblje od dvije godine ukupno iznosi 4.330.408,00 kn 
bez PDV-a, odnosno 2.165.204,00 kn bez PDV-a za prvu godinu nabave i 2.165.204,00 kn 
bez PDV-a za drugu godinu nabave. 

4. Nabava sira za pizzu, paniranog sira, čokoladnog mlijeka 0,2 l i mlijeka 0,2 l, evidencijskog 
broja nabave MV 03-53/2019, procijenjene vrijednosti nabave za sve grupe predmeta 
nabave za razdoblje od dvije godine ukupno iznosi 977.200,00 kn bez PDV-a, odnosno 
488.600,00 kn bez PDV-a za prvu godinu nabave i 488.600,00 kn bez PDV-a za drugu godinu 
nabave. 

5. Nabava bezalkoholnih negaziranih pića i voda, evidencijskog broja nabave MV 04-53/2019, 
procijenjene vrijednosti nabave za sve grupe predmeta nabave za razdoblje od dvije godine 
ukupno iznosi 1.253.200,00 kn bez PDV-a, odnosno 626.600,00 kn bez PDV-a za prvu godinu 
nabave i 626.600,00 kn bez PDV-a za drugu godinu nabave. 

6. Nabava mesnih prerađevina i pilećih hrenovki, evidencijskog broja nabave MV 05-53/2019, 
procijenjene vrijednosti nabave za sve grupe predmeta nabave za razdoblje od dvije godine 
ukupno iznosi 580.736,00,00 kn bez PDV-a, odnosno 290.368,00 kn bez PDV-a za prvu 
godinu nabave i 290.368,00 kn bez PDV-a za drugu godinu nabave. 

7. Nabava prerađenog povrća, žitarica, mahunarki i jaja, evidencijskog broja nabave MV 06-
53/2019, procijenjene vrijednosti nabave za sve grupe predmeta nabave za razdoblje od 
dvije godine ukupno iznosi 644.729,60 kn bez PDV-a odnosno 322.364,80 kn bez PDV-a za 
prvu godinu nabave i 322.364,80 kn bez PDV-a za drugu godinu nabave. 

II. Senat daje suglasnost ravnatelju STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA Sveučilišta u Rijeci za 
poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad 400.00,00 kuna za: 

III. oročavanje sredstava tijekom 2019. godine kod poslovnih banaka. 
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IV. Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 17.  Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima, 
Odjel za informatiku, prof. dr. sc. Paul Timmers 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednom inozemnom profesoru i 
istaknutom stručnjaku, bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, za ljetni semestar 
akademske godine 2018./2019. i za akademsku godinu 2019./2020. kako slijedi: 

 prof. dr. sc. Paul Timmers (Visiting research fellow at the University of Oxford, Department 
of Politics &  International Relations,) za predmete Logistika i Elektroničko gospodarstvo 
(nositelj prof. dr. sc. Dragan Čišić), 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 18. Razno 
 
Nakon kratke rasprave u okviru točke „Razno“ u kojoj su sudjelovali dekan Pomorskog fakulteta prof. 
dr. sc. Alen Jugović, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  te rektorica prof. dr. 
sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica je zahvalila svima na doprinosu i zaključila 23. sjednicu Senata. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
    
   Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
 
Rijeka, 26. veljače  2019.  
KLASA: 003-01/19-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-19-6           
 
   REKTORICA 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
 


