
KLASA: 602-04/14-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-14-27 
 

Rijeka, 16. prosinca 2014.   
  

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 73. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 16. prosinca 2014. godine sa početkom u  10:00 sati u prostorijama „Akvarija“ (Multi-art 

centar), Kampus, Radmile Matejčić 5, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika sa 72. sjednice Senata održane 18. studenog 2014. godine  

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 

4. 
Potvrda izbora novog člana Senata, iz reda znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta u Rijeci: 

4.1. Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

5. 
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci  i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga: 

5.1. 
Prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, red. prof. u trajnom zvanju u mirovini, Građevinski 
fakultet u Rijeci 

5.2. 
 

Prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić, red. prof. u trajnom zvanju u mirovini, Učiteljski 
fakultet u Rijeci 

6. Potvrda izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor/ica: 

 -  Medicinski fakultet u Rijeci: 

6.1. Prof. dr. sc. Goran Roić, 5 godina 

7. 
Prijedlog Odluke o Planovima zapošljavanja i popunjavanja radnih mjesta za 
2015. godinu  

8. Opći akti Sveučilišta i sastavnica: 

8.1. 
Suglasnost Senata na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za 
fiziku Sveučilišta u Rijeci 

8.2. 
Suglasnost Senata na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci 

8.3. 
Suglasnost Senata na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za 
informatiku Sveučilišta u Rijeci 

9. 
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 
razdoblja studija: 

9.1. 
Prijedlog Odluke o razrješenju red. prof. art. Marijana Pongraca (APU) dužnosti 
predsjednika Povjerenstva i o imenovanju  doc. art. Jakova Žapera (APU)  

10. Studijski programi: 

10.1. 
Prijedlog Odluke o izmjeni studijskog programa preddiplomskoga sveučilišnog 
studija Psihologija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

11. Upisi u I. godinu prediplomskih sveučilišnih i prediplomskih stručnih te 
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integriranih sveučilišnih studija u 2015./2016. akademskoj godini: 

11.1. 
Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu prediplomskih sveučilišnih i 
prediplomskih stručnih te integriranih sveučilišnih studija u 2015./2016. 
akademskoj godini 

11.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama uvjeta za upis u I. godinu 
prediplomskih sveučilišnih i prediplomskih stručnih te integriranih sveučilišnih 
studija u 2015./2016. akademskoj godini 

12. Proračun Sveučilišta: 

12.1. 
III. izmjene i dopune Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2014. godini 
iz aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, Državni proračun 
Republike Hrvatske 

12.2. 
 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje vanjske suradnje za 
akademsku 2013./2014. i 2014./2015. godinu iz aktivnosti A621002 Redovna 
djelatnost  Sveučilišta u Rijeci u 2014. godini 

12.3. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) za 2015. godinu i 
projekcije za 2016. i 2017. godinu 

12.4. 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci 

13.  Programski ugovori: 

13.1. 
Prijedlog Odluke o rasporedu 293.573,18 kn za troškove provedbe projekata iz 
II. godine  

14. Suglasnost Senata za pravne radnje: 

 - Iznad 400.000,00 kn: 

14.1. 
Prof. dr. sc. Heriju Beziću, dekanu Ekonomskog fakulteta za oročenje novčanih 
sredstava tijekom 2015. godine u poslovnoj banci i prodaje dijela projekta 
EFRISTAT 

14.2. 
Prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana, dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu u Opatiji za oročenje novčanih sredstava Fakulteta u 2015. 
godini u poslovnoj banci kako bi se zadržala/povećala njihova vrijednost 

14.3. 
Prof. dr. sc. Serđu Kosu, dekanu Pomorskog fakulteta za oročenje novčanih 
sredstava Fakulteta u 2015. godini u poslovnoj banci 

14.4. 
Prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini, dekanu Medicinskog fakulteta za oročenje 
novčanih sredstava Fakulteta u 2015. godini u poslovnoj banci kako bi se 
zadržala/povećala njihova vrijednost 

14.5. 
 

Prof. dr. sc. Eduardu Kunšteku, dekanu Pravnog fakulteta za oročenje 
sredstava tijekom 2015. godine u poslovnoj banci 

 - Iznad 500.000,00 kn: 

14.6. 
 

Prof. dr. sc. Peri Lučinu, rektoru Sveučilišta u Rijeci za oročenje novčanih 
sredstava tijekom 2015. godine u poslovnoj banci 

15. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava temeljem članka 140. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci (prihodi sastavnica u 2010., 2011. i 2012. godini): 

15.1. 
Organizacija stručne radionice za sastavnice Sveučilišta u Rijeci - Specijalistički 
program izobrazbe u području javne nabave 

15.2. 
 

 Centar za industrijsku baštinu II 
 

15.3. 
 

Ravnopravno sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci u međunarodnim astročestičnim 
eksperimentima (MAGIC) 

15.4. 
 

13. Festival znanosti Rijeka 

16. Fond A. Abramov: 

16.1. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava prikupljenih iz 
upisnina za program Solidarnost fonda A. Abramov i raspisivanju natječaja za 
dodjelu stipendija 



16.2. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija iz programa Solidarnost fonda A. 
Abramov u 2014. godini 

17. 
Tematska točka: izrada izvješća o provedbi Strategije za 2014. godinu i izrada 
Akcijskih planova za 2015. godinu 

18. Tematska točka: upis studenata na diplomske studije 

19. Razno 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 

 

 


