
                                                        
                                     

 

48. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
22. prosinca 2020. 

 
- sjednica održana putem platforme MS Teams – 

 
ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISUSTVOVALI ONLINE SJEDNICI 

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

  2. prof. art. Letricija Linardić dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  3. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić dekanica Fakulteta dentalne medicine  
  5. prof. dr. sc. Sandra Janković dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  6. prof. dr. sc. Daniela Malnar  dekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  7. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  9. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
12. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
13. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
14. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
16. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos pročelnica Odjela za informatiku 
17. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
18. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
19. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

20.  Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta 
21. Luka Delak student Medicinskog fakulteta    
22. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
23.  Ema Petaković studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug.  

 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

 Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 

 Nadja Čekolj studentica Filozofskog fakulteta 
 
Pored članova Senata sjednici su prisustvovali:   

 prof. dr. sc. Marta Žuvić prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete 

 prof. dr. sc. Senka Maćešić prorektorica za informatizaciju i organizaciju 

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

 prof. dr. sc. Sanja Barić pomoćnica rektorice za studijske programe i institucijske  
 politike 

 prof. dr. sc. Saša Zelenika pomoćnik rektorice za međunarodnu suradnju i strateška  
 partnerstva  



                                                        
                                     

 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta 

 Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

 Andrea Mešanović Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 47. sjednice Senata održane dana 24. studenoga 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za 
mandatno razdoblje 2021.-2025. i imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijava za 
izbor rektora 

5. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus doctoris 
honoris causa)  
prof. dr. sc. Martin Paul, dr. med.  

6. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci  
prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med. redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini, 
Medicinski fakultet 

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

 Ekonomski fakultet 

7.1. dr. sc. Ljerka Cerović, trajno 

7.2. dr. sc. Lara Jelenc, prvi izbor 

7.3. dr. sc. Saša Drezgić, prvi izbor 

 Odjel za biotehnologiju 

7.4. dr. sc. Marina Ćvetković-Crvlje, prvi izbor 

7.5. dr. sc. Ivanka Jerić, prvi izbor, naslovno 

8. 
Prijedlog Odluke ocjeni rada asistenta Ante Sikirice na temelju pisanog izvješća mentora 
prof. dr. sc. Zorana Čarije 

9. Pravni akti Sveučilišta 



                                                        
                                     

 

9.1. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

9.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta 
u Rijeci iz Fonda Aleksandar Abramov 

9.3. Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima  

9.4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) 
studijima Sveučilišta u Rijeci  

10. 
Politike za provedbu EU inicijative “Strategija ljudskih resursa za istraživače” Sveučilišta 
u Rijeci HRS4R-OG 

11. 
Suglasnost Senata za sklapanje Sporazuma o suradnji u realizaciji programa „Moje 
mjesto pod suncem''  

12. 
Prijedlog Odluke o pokretanju izbora predstojnika doktorske škole i imenovanju 
povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata 

13.  Studiji i studenti 

13.1. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku „Biotehnološka istraživanja znanosti o životu 
(Biotechnology of the Life Sciences)“ u 2020./2021. ak. god. (nositelj: Odjel za 
biotehnologiju) 

13.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za upis na integrirani sveučilišni studij na 
engleskom jeziku „Medicina“ Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2020./2021. ak. god. 

13.3. 
Prijedlog Odluke o broju i iznosu stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci i raspisivanju 
natječaja u 2020./2021. ak. god. 

13.4. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije i financijske pomoći iz programa 
„Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2020./2021. ak. god. 

14. Financijske odluke 

14.1. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) za 2021. godinu i projekcije za 
2022. i 2023. godinu 

14.2. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Sveučilišta, za 2021. godinu 

14.3. 
Prijedlog Odluke o modelu obračuna i planske raspodjele sredstava za temeljno 
financiranje nastavne djelatnosti i nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima u 
akademskoj godini 2020./2021. 

14.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o I. raspodjeli sredstava za temeljno financiranje nastavne djelatnosti 
za akademsku godinu 2020./2021. 

14.5. 
Izvješće o raspoređenim sredstvima za namjensko financiranje znanosti/umjetnosti u 
2019. /2020. godini 

15. 

Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja 
a) Referentno djelo: „Notes on Written Communication in Marine Engineering“, 

autorice: doc. dr. sc. Mirjana Borucinsky i Jana Kegalj, prof., Pomorski fakultet u 
Rijeci 



                                                        
                                     

 

b) Udžbenik: „Liječenje komunikacijom“, autor: doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina, 
Fakultet zdravstvenih studija 

16. Prijedlog Odluke o financiranju e-izdanja Sveučilišta u Rijeci 

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

17.1. 
Migracija elektroničke pošte s Postfix servera na Exchange online u Azure tenantu 
Sveučilišta 

17.2. Financiranje samoizolacije/karantene u Prenoćištu Kantrida 

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

18.1. 
- rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija za oročavanje novčanih sredstava u 
2021. godini 

18.2. 
- dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletiću za oročavanje novčanih 
sredstava u 2021. godini 

18.3. 
- dekanu Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Goranu Hauseru za: 

a) oročavanje novčanih sredstava u 2021. godini 
b) postupak javne nabave  

18.4. 

- dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću za: 
a) oročavanje novčanih sredstava u 2021. godini 
b) sklapanje sporazuma za provedbu projekta EUREKA (Adriatic-Ionian joint 

approach for development and harmonisation of procedures and regulations in 
the field of navigation safety) 

18.5. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig. za oročavanje novčanih 
sredstava u 2021. godini 

19. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanju Centra za morske tehnologije pri 
Pomorskom fakultetu 

20. Razno 

 
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 48. sjednici prihvatio Izvješće stručnog Povjerenstva za ocjenu 
prijedloga za dodjelu počasnog doktorata kojim se prof. dr. sc. Martinu Paulu, dr. med., profesoru 
kliničke farmakologije i rektoru Sveučilišta u Maastrichtu, dodjeljuje počasni doktorat Sveučilišta u 
Rijeci za osobni doprinos razvoju visokog obrazovanja i znanosti na Sveučilištu u Rijeci. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci donio je i odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Nives Jonjić, dr. med., redovitoj profesorici u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj 
i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu 
nastavnu i znanstvenu izvrsnost. 
 
U nastavku sjednice potvrđen je izbor u trajno nastavno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. 
Ljerki Cerović s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora potvrđen je dr. sc. Lari Jelenc i dr. sc. Saši Drezgiću s Ekonomskog fakulteta u Rijeci te dr. 



                                                        
                                     

 

sc. Marini Ćetković-Cvrlje s Odjela za biotehnologiju. Prvi izbor u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Ivanki Jerić s Odjela za biotehnologiju. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci na današnjoj je sjednici donio odluku o pokretanju postupka za izbor rektora 
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.-2025. i imenovanje Povjerenstva za prikupljanje 
prijava za izbor rektora. Za rektora može biti izabran nastavnik Sveučilišta u znanstveno/umjetničko-
nastavnom zvanju redovitog profesora. Natječaj za izbor rektora započinje 4. siječnja 2021. godine i 
traje do 25. siječnja 2021. godine. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci na sjednici je donio odluku o usvajanju Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci te dao suglasnost za sklapanje Sporazuma o 
suradnji između Sveučilišta u Rijeci, Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Udruge Centar za kulturu dijaloga 
s ciljem realizacije programa inkluzije socijalno ugrožene djece pod nazivom „Moje mjesto pod 
suncem”. 
 
Pokrenut je i postupak izbora predstojnika Doktorske škole i imenovanja Povjerenstva za prikupljanje 
prijava kandidata. Kandidati za predstojnika Doktorske škole moraju biti zaposleni na znanstveno-
nastavnom radnom mjestu na Sveučilištu i/ili sastavnici te biti međunarodno priznati ugledni 
znanstvenik. 


