
 
                                                                                                                                         

 

35. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI  
(19. studenog 2019.) 

 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

   doc. dr. sc. Melinda Kostelac prodekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
   prof. dr. sc. Zoran Ježić prodekan Ekonomskog fakulteta 
  2. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
   prof. dr. sc. Daniela Malnar prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  3. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  4. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
    prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača prodekan Medicinskog fakulteta 
  5. izv. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
  6. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
 doc. dr. sc. Jasminka Mezak prodekanica Učiteljskog fakulteta 
 8. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
 9. prof. dr. sc. Mladen Petravić pročelnik Odjela za fiziku 
10. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku  
11. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
12. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
13. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

14. Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta  
15. Bobana Samaržija studentica Odjela za biotehnologiju 
16. Ivana Kosec studentica Ekonomskog fakulteta   
17. Ivan Jakopčić student Medicinskog fakulteta  
 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
 

Odsutni članovi Senata: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

prof. art. Letricija Linardić 
prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina 
prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
prof. dr. sc. Alen Jugović  
Tea Dimnjašević 
Tomislav Čop 
Tin Nadarević 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
studentica Filozofskog fakulteta 
student Filozofskog fakultet 
student Medicinskog fakulteta 



 
                                                                                                                                         

 

 
 

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 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 34. sjednice Senata održane dana 22. listopada 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Počasna zvanja i priznanja Sveučilišta 

4.1. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prijedlog Odluke o nastavku 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   

4.2. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus 
doctoris honoris causa)  
prof. dr. sc. Dražen Prelec 

5. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor Sveučilišta u Rijeci 
(honoris professor) 
- dr. sc. Mato Knez 

6. 
Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i nastavak 
rada iza 65 godine 

 Odjel za fiziku 

6.1. dr. sc. Dijana Dominis Prester, prvi izbor 

 Pravni fakultet 

6.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Anamari Petranović, prvi izbor 



 
                                                                                                                                         

 

 Ekonomski fakultet 

6.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Alemka Šegota, prvi izbor 

 Filozofski fakultet 

6.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o nastavku rada nakon 65. godine života u akademskim 
godinama 2020./2021. i 2021/2022 
dr. sc. Ingrid Brdar 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta – prijedlog za 
javnu raspravu  

7.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih 
natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta 
Sveučilišta u Rijeci  

7.3. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika studija Politehnike Sveučilišta u Rijeci 

7.4 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravnika Centra za podršku pametnim i održivim 
gradovima 

7.5. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 
Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

8. 
Usvajanje Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 
za 2019. godinu Sveučilišta i sastavnica  

 

1. Akademija primijenjenih umjetnosti  

2. Ekonomski fakultet 

3. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

4. Fakultet zdravstvenih studija 

5. Filozofski fakultet 

6. Građevinski fakultet 

7. Medicinski fakultet 

8. Pomorski fakultet  

9. Pravni fakultet 

10. Sveučilišna knjižnica Rijeka 

11. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju 

12. Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku 

13. Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 

14. Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku 

15. Sveučilište u Rijeci, Rektorat  

16. Tehnički fakultet 

17. Učiteljski fakultet 



 
                                                                                                                                         

 

9. Imenovanje mentora / komenotra 

9.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju komentora na poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu 
globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta        

9.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju mentora Anti Sikirici asistentu iz znanstvenog 
područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti u 
Centru za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta 

10. Razrješenja / imenovanja 

10.1. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog vijeća za financijsko 
poslovanje i suradnju s gospodarstvom,  
predstavnika Učiteljskog fakulteta  

10.2. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci predstavnika Ekonomskog fakulteta 
i Studentskog centra Rijeka 

11. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Mjera za izjednačavanje prava na pokriće troškova 
prehrane i smještaja redovitih studenata koji su državljani država koje nisu 
članice Europske unije (pravo na potpore non-EU redovitih studenata) 

12. Studiji i studenti 

12.1. Dopunski studentski izbori 

12.1.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja dopunskih 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica 

12.1.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke članova Izbornog Povjerenstva za izbor studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika 

12.1.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika 

12.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Filozofija i suvremenost 
Filozofskog fakulteta 

12.3. 
Prijedlog Odluke o osnivanju novog studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Urbani studiji (Urban studies) Sveučilišta u Rijeci  

13. 
Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Sveučilišta u Rijeci Građevinskom fakultetu 
u Rijeci u povodu 50. obljetnice osnutka i djelovanja 

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

14.1. IUC Inter University Centre Dubrovnik – godišnja članarina za 2019. godinu 



 
                                                                                                                                         

 

15. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 400.000,00 kuna 

15.1. 
NADOPUNA 

- dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana za oročavanje novčanih sredstava 
u 2020. godini 

15.2. 
NADOPUNA 

- dekanu prof. dr. sc. Alenu Hostu za oročavanje novčanih sredstava u 2020. 
godini 

15.3. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig, za pravne radnje 
vezane uz postupke javne nabave 

16. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o rasporedu 1. akontacije za  temeljno financiranje 
materijalnih troškova nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2019./2020. 

16. Razno 

 
Na 35. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci članovi Senata donijeli su odluku kojom se profesoru 
ekonomije, psihologije i neuroznanosti prof. dr. sc. Draženu Prelecu dodjeljuje počasni doktorat 
Sveučilišta u Rijeci zbog posebnog doprinosa od trajnog značaja razvoju znanosti.  

U nastavku sjednice donesena je odluka o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) 
Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Mati Knezu, nastavniku i znanstveniku iznimnog međunarodnog ugleda. 
Prof. dr. sc. Mato Knez je već dulje prepoznat kroz izuzetan doprinos u istraživanjima i 
funkcionalizaciji hibridnih materijala, nanomaterijala i biomaterijala te njihovih primjena te posebno 
razvoju i primjenama metoda depozicije atomskih i molekularnih slojeva.  

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je prvi izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Dijani Dominis 
Prester s Odjela za fiziku, dr. sc. Anamari Petranović s Pravnog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Alemki 
Šegota s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 

Senat je donio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci za javnu 
raspravu, a vezano uz postupak za izbor rektora. Javna rasprava bit će otvorena na mrežnim 
stranicama Sveučilišta do 20. prosinca 2019. godine. 

Povodom 50. obljetnice osnutka i djelovanja u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Građevinarstvo, dodjeljuje se Povelja Sveučilišta u Rijeci Građevinskom fakultetu 
u Rijeci, a za postignute rezultate u znanstvenoistraživačkoj i visokoučilišnoj nastavnoj djelatnosti te 
za doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci. 

 

 


