
                                                        
                                     

 

53. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
30. ožujka 2021. 

 
- sjednica održana putem aplikacije 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. 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. Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 
22. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
23.  Ema Petaković studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  
Predstavnica Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

 Luka Delak student Medicinskog fakulteta 

 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. Alen Ružić pomoćnik za istraživanje, internacionalizaciju i projekte  



                                                        
                                     

 

 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 52. sjednice Senata održane dana 2. ožujka 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo 

5. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora 
Sveučilišta u Rijeci Erhardu Buseku i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga 

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

 Medicinski fakultet 

6.1. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., prvi izbor 

6.2. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med., prvi izbor 

6.3. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm., prvi izbor 

6.4. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med., prvi izbor 

6.5. dr. sc. Neven Skitarelić, dr. med, trajno, NASLOVNO 

7. Vrednovanje rada asistenta / poslijedoktoranda na studiju Logopedije 

7.1. Prijedlog Odluke o ocjeni rada poslijedoktorandice dr. sc. Maje Kelić 

7.2. 
Prijedlog Odluke o ocjeni rada asistentice Valentine Martan na temelju pisanog 
izvješća mentora doc. dr. sc. Zdravka Kolundžića 

8. Pravni akti Sveučilišta 



                                                        
                                     

 

8.1. Suglasnost Senata na dopunu djelatnosti Ekonomskog fakulteta   

8.2. 
NADOPUNA 

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

9. Imenovanja/razrješenja 

9.1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci 

9.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju statusa 
znanstvene, znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze Sveučilišta u Rijeci 

9.3. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog vijeća za financijsko 
poslovanje i suradnju s gospodarstvom, predstavnika Ekonomskog fakulteta 

10. Studiji i studenti 

10.1. Prijedlozi odluka za pripremu natječaja za upis u 2021./2022. ak. god. 

10.1.1. 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti za upise u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija u 
2021./2022. ak. god. 

10.1.2. 
Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka za upise u I. godinu 
preddiplomskih studija u 2021./2022. ak. god. za kandidate starije od 24 godine 

10.1.3. 
Prijedlog Odluke o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god. 

10.1.4. 
Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija u 2021./2022. ak. god. 

10.1.5. 
Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2021./2022. ak. god. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 
2020./2021. ak. god. 

10.3. 
Prijedlog Odluke o prenamjeni neutrošenih sredstava troškova upisa u program 
„Solidarnost“ Fond „Aleksandra Abramov“ 

10.4. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar 
Abramov“ u 2020./2021. ak. god. 

10.5. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu  

10.6. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Filozofija i suvremenost 

11. Prijedlog Odluke o izboru predstojnika Doktorske škole 

12. Financijske odluke 



                                                        
                                     

 

12.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja 
Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu 

12.2. 
Izvješće o rezultatima poslovanja i izvršenju financijskog plana Sveučilišta u Rijeci 
(Rektorat i odjeli/FDMRI) za 2020. godinu 

12.3. 
Izvješće o naplati i rasporedu sredstava temeljem članka 146 Statuta Sveučilišta u 
Rijeci (3%) za 2020.godinu 

12.4. Izvješće o naplati i rasporedu sredstava troškova upisa (upisnina) u 2020.godini 

12.5. Izvješće o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci (Riznica) u 2020. godini 

12.6. 
Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne materijalne imovine Sveučilišta 
Građevinskom fakultetu (projekt RISK) 

13. Cjeloživotno obrazovanje 

13.1. 
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Hotelska domaćica“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

13.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Pravo u zajednici“, 
Pravni fakultet u Rijeci 

14. 

Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja: 
a) Monografija: „Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška socijalno 

emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe“, autorica: izv. prof. 
dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić; e-izdanje, Učiteljski fakultet u Rijeci 

b) Udžbenik: Handbook of Anesthesiology, Reanimatology, and Intensive Care 
Medicine for students of medicine and dental medicine of the study in English, 
urednici: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med.; tiskano izdanje (200 primjeraka), Medicinski fakultet u Rijeci 

c) Udžbenik: Emergencies in Otorhinolaryngology, urednica: izv. prof. dr. sc. 
Tamara Braut, dr. med.; e-izdanje, Medicinski fakultet u Rijeci 

d) Udžbenik: Rhinological Allergology, urednica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. 
med., e-izdanje, Medicinski fakultet u Rijeci 

e) Udžbenik: „Osnove kineziološke edukacije“, autor: doc. dr. sc. Vilko Petrić; 
tiskano izdanje (300 primjeraka), Učiteljski fakultet u Rijeci 

f) Priručnik: „Analogna obrada signala: priručnik za studente“, autori: Zoran 
Šverko, prof. dr. sc. Nino Stojković i Matija Stojković; e-izdanje, Tehnički fakultet 
u Rijeci   

g) Monografija: „Contemporary Economic and Business Issues“, urednici: prof. dr. 
sc. Saša Drezgić, prof. dr. sc. Alen Host, doc. dr. sc. Marko Tomljanović i prof. dr. 
sc. Saša Žiković, e-izdanje i tiskano izdanje (24 primjeraka); Ekonomski fakultet 
u Rijeci 

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

15.1. 19. Festival znanosti Rijeka 



                                                        
                                     

 

15.2. Nastavak projekta WebRi2020 - Nove mrežne stranice sastavnica Sveučilišta 

15.3. Novi list, prilozi Vox Academiae u 2021. godini 

15.4. 
Digitalizacija građe na UNIRI – popravak i kalibriranje skenera Zeutschel u Sveučilišnoj 
knjižnici Rijeka 

15.5. 
NADOPUNA 

ALTAIR HYPERWORKS sveučilišna licenca za 2021./2022. godinu 

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

16.1. 

- rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija za provođenje postupka 
dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge – Usluge tjelesne i tehničke 
zaštite uz autoophodnju Sveučilišnog kampusa, zgrade Rektorata i Sveučilišne 
knjižnice 

16.2. 
- dekanu Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Goranu Hauseru  u svrhu sklapanja 
ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu Medicinskog fakulteta 

16.3. 
NADOPUNA 

- dekanici Filozofskoga fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra za 
provođenje postupka javne nabave 

17.  

Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u 2020. godini, godišnja izvješća za 2020. 
godinu i planovi za 2021. godinu  

a) znanstveno/umjetničko – nastavnih sastavnica, 
b) nenastavnih sastavnica, 
c) znanstveno razvojnih centara, 
d) udruga, trgovačkih društava, zaklada i studentskih organizacija, 
e) stručnih vijeća, savjeta, odbora i povjerenstava,  
f) sveučilišnih studija i Doktorske škole 
g) projekata financiranih temeljem članka 146. Statuta Sveučilišta 

18. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima prof. dr. sc. Nenadu 
Miščeviću i prof. dr. sc. Pierru Bojaniću na Filozofskom fakultetu u ljetnom semestru 
2020./2021. akademske godine 

19. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanje Centra za sportsko pravo, politike 
u sportu i sportsku diplomaciju pri Pravnom fakultetu 

20. 
Izjava o politikama postupanja temeljem Priopćenja Vijeća časti vezano uz odredbe 
Etičkog kodeksa o spolnom uznemiravanju 

21. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2021. godinu Građevinskog fakulteta 

22. 
Tematska točka - Predstavljanje rezultata ispitivanja zadovoljstva završenih studenata 
preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija za akademsku godinu 2019. / 2020. 

23.  Razno 

 
 
 



                                                        
                                     

 

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 53. sjednici potvrdio prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora dr. sc. Veljku Šantiću, dr. sc. Ines Diminić Lisici, dr. sc. Larisi Prpić Massari i dr. sc. 
Renati Jurišić Grubešić s Medicinskog fakulteta u Rijeci te trajni izbor u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. Nevenu Skitareliću također s Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 

Usvojena je i Odluka o broju mjesta za upise u prvu godinu preddiplomskih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija, kao i broju 
mjesta za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 
2021./2022. akademskoj godini. 

Senat je usvojio i Odluku o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja Pravo u zajednici Pravnog 
fakulteta u Rijeci. Program cjeloživotnog obrazovanja razvijen je u sklopu nacionalnog projekta 
Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-04-2086 Life  in  the  time  of  COVID-19 – social  implications 
on the security and well-being of vulnerable groups in the European context. 

Senat  Sveučilišta u Rijeci dao je suglasnost  za  osnivanje Centra  za  sportsko  pravo,  politike  u  
sportu  i  sportsku diplomaciju  pri  Pravnom fakultetu u Rijeci, kao ustrojbene jedinice Fakulteta.  
Osnivanjem toga Centra Fakultet će dodatno osnažiti ostvarivanje svojih strateških ciljeva, kao i 
strateških ciljeva Sveučilišta u Rijeci. To se prije svega odnosi na povećanje međunarodne suradnje i 
vidljivosti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci u području istraživanja sportskog prava, kao nove grane 
prava, nedovoljno istražene na području Republike Hrvatske i ovog dijela Europe, kao i istraživanja 
politika u sportu, a pogotovo sportske diplomacije – u potpunosti novog područja znanstvenog 
istraživanja. Uloga će Centra također biti i povezivanje znanstvene djelatnosti s gospodarstvom i 
zajednicom te daljnje unaprjeđenje u području na kojemu je Fakultet postao međunarodno 
prepoznat. 

Senat je donio i Izjavu o politikama postupanja u vezi s prevencijom i zaštitom od spolnog 
uznemiravanja. Kao jedno od svojih temeljnih načela, Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci ističe kako svi 
članovi sveučilišne zajednice trebaju biti poštivani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima koja 
proizlaze iz poštivanja njihova života, integriteta i dostojanstva. 

U tematskom dijelu predstavljeni su rezultati ispitivanja zadovoljstva završenih studenata 
preddiplomskih diplomskih i integriranih studija 2019./2020. akademsku godinu.  


