
 

KLASA: 602-04/13-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-13-1 
Rijeka, 16. siječnja 2013.       

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 

Pozivamo Vas na 46. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u četvrtak, 17. siječnja 2013. godine u 12.00 sati 

 
 

D N E V N I  R E D 
(izmjene i dopune) 

 

1. Ovjera Zapisnika s  45. sjednice Senata održane 11. prosinca 2012. godine 

2. Izvješće rektora, prorektora, pomoćnika rektora i predstavnika Studentskog zbora 

3.  
Utvrđivanje liste kandidata za izbor rektora na temelju Izviješća Povjerenstva za 
prikupljanje prijava kandidata za izbor rektora 

4.  
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus  prof.  Dalibor 
Martinis – pokretanje postupka i imenovanje Povjerenstva 

5.  
Potvrda izbora u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitog 
profesora  

        5.1. dr. sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet, trajno 

        5.2. izv. prof. Jasna Šikanja, Akademija primijenjenih umjetnosti, 5 godina 

6.  
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava temeljem čl. 140 Statuta Sveučilišta u Rijeci 
(prihodi sastavnica iz 2010., 2011. i 2012.) 

7. Donošenje Pravilnika o izdavaštvu Sveučilišta u Rijeci 

8. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na 
tržištu od obavljanja djelatnosti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

9. 
Prijedlog izmjena Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda 
Aleksandar Abramov 

10. 
Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava doznačenih sukladno odredbi čl. 7. Ugovora o 
subvencioniranju troškova studija u akademskoj godini 2012./2013. 

11. 
Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za upisnu 
kvotu od 40 studenata za poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko 
istraživanje u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013.  

12. 

Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci na postupak pripajanja Tehnološko - 
inovacijskog centara Rijeka d. o. o.  sa Znanstveno – tehnologijskim parkom 
Sveučilišta u Rijeci  d. o. o. i davanja ovlaštenja rektoru da na Skupštinama društva 
da suglasnost na nacrt ugovora o pripajanju 

13. Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci  

      13.1. 
Rektoru Sveučilišta u Rijeci za pravne radnje u vrijednosti iznad 500.000,00 kn za 
oročenje sredstava tijekom 2013. godine u poslovnoj banci. 

      13.2. 
Dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za pravne radnje u vrijednosti iznad 
400.000,00 kn 

      13.3. 
Dekanu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za pravne radnje u vrijednosti 
iznad 400.000,00 kn 
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      13.4. 
Dekanu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za pravne radnje u vrijednosti iznad 
400.000,00 kn 

      13.5. 
Dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za pravne 
radnje u vrijednosti iznad 400.000,00 kn 

14. 
Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci o prijevremenom izboru dva asistenta i jednog 
višeg asistenta FTHM-a u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 
(zbog opravdanih strateških razloga)  

15. Donošenje Plana izdavačke djelatnosti za 2013. godinu  

16. 
Suglasnost Senata na osnivanje Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o.  (CLER d.o.o.)  

 
 

 

 
 Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.  
 

 


