
 
                                                                                                                                         

 

37. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI  
(21. siječnja 2020.) 

 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

  2. prof. art. Letricija Linardid dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  3. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  4. prof. dr. sc. Dora Smolčid Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  5. prof. dr. sc. Alan Šustid (dijelom) dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
  6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  7. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandid dekanica Građevinskog fakulteta 
  8. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
  9. izv. prof. dr. sc. Alen Jugovid dekan Pomorskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Vesna Crnid-Grotid dekanica Pravnog fakulteta  
11. prof. dr. sc. Duško Pavletid dekan Tehničkog fakulteta 
12. prof. dr. sc. Lidija Vujičid dekanica Učiteljskog fakulteta 
13.  prof. dr. sc. Miranda Mladinid Pejatovid pročelnica Odjela za biotehnologiju 
14. prof. dr. sc. Mladen Petravid pročelnik Odjela za fiziku   
15. prof. dr. sc. Dean Crnkovid pročelnik Odjela za matematiku  
 Suzana Petrovid, dipl. iur.  rukovoditeljica prane službe Studentskog centra Rijeka 
16. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

17.  Tea Dimnjaševid studentica Filozofskog fakulteta 
18. Bobana Samaržija studentica Odjela za biotehnologiju 
19. Leopold Mandid student Pomorskog fakulteta  
20. Kristina Smoljanovid Čehajlid studentica Filozofskog fakulteta 
21. Ivan Jakopčid student Medicinskog fakulteta   

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčid-Šutid predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
 

Odsutni članovi Senata: 
- 
- 
- 
- 
 

prof. dr. sc. Patrizia Poščid 
Dinko Jurjevid, mr. sig. 
Tomislav Čop 
Tin Nadarevid 

pročelnica Odjela za informatiku 
ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
student Filozofskog fakultet 
student Medicinskog fakulteta 
 

Pored članova Senata sjednici su nazočili:   
prof. dr. sc. Sanja Barid prorektorica za studije i studente 
prof. dr. sc. Senka Madešid prorektorica za informatizaciju i organizaciju   
prof. dr. sc. Marta Žuvid prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 
prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije i poslovanje 



 
                                                                                                                                         

 

prof. dr. sc. Alen Ružid prorektor za znanost i umjetnost   
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta 
Željka Ljutid, mag. oec.  Ured rektorice 
Bojana Brubnjak Ujčid, dipl. iur. zapisničarka 
doc. dr. sc. Jonatan Lerga  predstojnik Centra za umjetnu inteligenciju i 

kibernetičku sigurnost 
Anton Lucijanovid  zamjenik direktora Direkcije financiranja javnog sektora 

Erste banke 
Ivan Kodrnja Direktor Savjetodavnog centra Rijeka Erste banke 
Tatjana Sundad  Direktorica Regionalne direkcije Rijeka Erste banke 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 36. sjednice Senata održane dana 17. prosinca 2019. godine 

3. Izvješde rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

4.1. 

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 
i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu prijedloga  
prof. dr. sc. Tibor Poganj, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Pomorskog 
fakulteta   

5. 
Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Marina Karuze  
za pročelnika Odjela za fiziku u mandatnom razdoblju 2020. – 2023. 

6. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz reda znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Odjel za fiziku 

7. Razrješenja/imenovanja 

7.1. 
Prijedlog Odluke o razrješenju prorektorice za studije i studente prof. dr. sc. Sanje Barid 
na osobni zahtjev 

7.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju prorektorice za studije, studente i osiguranje kvalitete 
izv. prof. dr. sc. Marte Žuvid 

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

 Medicinski fakultet 

8.1. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med., trajno 



 
                                                                                                                                         

 

8.2. dr. sc. Danko Bakarčid, dr. med. dent., prvi izbor 

8.3. dr. sc. Nataša Ivančid-Jokid, dr. med. dent., prvi izbor 

8.4. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., prvi izbor 

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

8.5. dr. sc. Dora Smolčid Jurdana, trajno 

8.6. dr. sc. Helga Maškarin Ribarid, trajno 

 Odjel za biotehnologiju  

8.7. 
NADOPUNA 

dr. sc. Marta Žuvid, prvi izbor 

9. Izbori u znanstveno-nastavna/nastavna zvanja 

9.1. 

Prihvadanje izvješda Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru i potvrdi izbora 
prof. dr. sc. Sandre Kraljevid Pavelid u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje: Biotehnologija 
u biomedicini Odjela za biotehnologiju 

9.2. 
NADOPUNA 

Prihvadanje izvješda Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Gorana Salopeka 
u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, 
polje: Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa, za potrebe studija Politehnike 

10. Pravni akti Sveučilišta 

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

10.2. 
Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza 
studenata u opravdanim slučajevima 

10.3. 
NADOPUNA 

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

11. 
Vijede časti Sveučilišta – priopdenje o načinu predlaganja professora emeritusa na 
Sveučilištu u Rijeci: 

11.1. 
Zahtjev Savjetu za znanost za izradu procedura o načinu predlaganja professora 
emeritusa na sastavnicama  

11.2. 
Zahtjev Odboru za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta za izradu tumačenja o 
nadležnosti rektora za predlaganje kandidata za professora emeritusa 

12. Studiji i studenti 



 
                                                                                                                                         

 

12.1. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu za raspisivanje Natječaja 
za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku u 
2020./2021. ak. god. 

12.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Logopedija Sveučilišta u Rijeci  

12.3 
Prijedlog Odluke o donošenju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Biotehnološka istraživanja znanosti o životu („Biotechnology for the life sciences“) 
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

12.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za evaluaciju statusa znanstvene, 
znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze Sveučilišta u Rijeci, iz redova 
predstavnika studenata Bojana Vignjevid 

13. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost 
Sveučilišta u Rijeci, imenovanju predstojnika i donošenju Pravilnika centra (prezentacija 
o Centru) 

14. Financijske odluke 

14.1. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2019. godini-izvršenje proračuna. 
Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opdi prihodi i 
primici. Državni proračun Republike Hrvatske 

14.2. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2020. godini. Aktivnost A621002 
Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opdi prihodi i primici. Državni proračun 
Republike Hrvatske   

14.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o visini sredstava za djelovanje Fonda za poticanje poduzetništva i 
partnersko povezivanje s gospodarstvom Sveučilišta  

14.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Riznice iz 2018. godine koja nisu uključena u 
glavnicu  

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

15.1. Festival znanosti Rijeka 2020 

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

16.1. 
- rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijid-Samaržija za oročavanje sredstava Riznice 
namijenjenih za izgradnju Paviljona 3 '' Solidarnost – studenti studentima '' 

16.2. 
- rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijid-Samaržija Sveučilišta za oročavanje novčanih 
sredstava u 2020. godini u poslovnoj banci za potrebe sveučilišnih odjela 

16.3. 
- dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletidu za poduzimanje pravnih 
radnji vezanih uz znanstveno-istraživački EU projekt Računalni model strujanja, 
poplavljivanja i širenja onečišdenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD) 

16.4. 
- dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletidu za provođenje postupaka 
javne nabave računalne opreme u 2020. godini 



 
                                                                                                                                         

 

16.5. 
NADOPUNA 

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

17. Tematska točka 

17.1. 
Prezentacija Erste banke i obračunskog cash-poolinga kao modaliteta predfinanciranja 
znanstvenih projekata 

18. Razno 

 
Na svojoj 37. sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je Odluku Vijeda Odjela za fiziku o izboru 
izv. prof. dr. sc. Marina Karuze za pročelnika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. 

Na osobni zahtjev, dužnosti prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Rijeci razrješena je prof. 
dr. sc. Sanja Barid. Profesorica Barid odlukom rektorice bit de imenovana pomodnicom za studijske 
programe i institucijske politike. 

Nastavno na razrješenje prof. dr. sc. Sanje Barid dužnosti prorektorice, prof. dr. sc. Marta Žuvid, 
dosadašnja prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete imenovana je prorektoricom za 
studije, studente i osiguranje kvalitete. 

U nastavku sjednice Senat je potvrdio trajni izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Renati Dobrili 
Dintinjane s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Dori Smolčid Jurdani i dr. sc. Helgi Maškarin Ribarid s 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Prvi izbor u zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Danku Bakarčidu, dr. sc. Nataši Ivančid 
Jokid i dr. sc. Stjepanu Špalju s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Marti Žuvid i dr. sc. Sandri Kraljevid 
Pavelid s Odjela za biotehnologiju. 

Senat je na današnjoj sjednici donio i odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci 
koje se odnose na postupak izbora rektora. 

Odlukom Senata osnovan je Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u 
Rijeci kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci. Osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju i 
kibernetičku sigurnost od iznimne je važnosti za Sveučilište u Rijeci, ali i puno šire, jer bi Centar, 
izgradnjom vrhunske platforme za stvaranje inovativnih rješenja, trebao potaknuti interdisciplinarni 
pristup znanstvenom radu i primjeni umjetne inteligencije, prijenos znanstvenih rezultata u 
gospodarstvo, umrežavanje kapaciteta te aktivnosti na popularizaciji znanosti. Važnost Centra 
razvidna je posebno i iz velikog broja (gotovo 50) prikupljenih pisama podrške njegovom osnivanju i 
to kako od strane sastavnica i podružnica riječkog Sveučilišta, tako i od strane dionika iz 
gospodarstva, vrhunskih znanstvenika iz zemlje i inozemstva te institucija iz javnog sektora, 
uključujudi Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju. Prezentaciju Centra održao je doc. dr. sc. 
Jonatan Lerga s Tehničkog fakulteta u Rijeci, koji je imenovan i predstojnikom Centra. 

U sklopu svojeg izvješda, rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijid-Samaržija osvrnula 
se na sastanak članica europskog sveučilišta YUFE održanog u Maastrichtu u razdoblju od 13. do 15. 
siječnja 2020.  te najavila sljededi sastanak u  Rijeci (9. – 11. ožujka 2020.). Rektorica je pozvala sve 
članove Senata i na konferenciju HERItage. U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijedem EU, 



 
                                                                                                                                         

 

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizira konferenciju The 
Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values – 
HERItage. Teme konferencije relevantne su i za Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture 2020. 


