
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-1 
Rijeka, 23. siječnja 2012.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 34. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 

u utorak, 24.  siječnja 2012. godine s početkom u 10:00 sati u sali Senata, I. kat,  
Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg brade Mažuranida 10. 

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

1. Ovjera Zapisnika s 33. sjednice Senata održane 14. prosinca 2011. 

2. Izvješde rektora, prorektora, pomodnika rektora i predstavnika Studentskog zbora 

3. 
Izvješde Rektora o dopisu rektora Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Alekse Bjeliša 
Ministarstvu financija RH o projektima Sveučilišta u Rijeci financiranima iz fondova Europske 
unije 

4. Izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja prirodnih i biotehnoloških znanosti 

5.  
Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 
- dr. sc. Svjetlan Feretid, Građevinski fakultet, 5 godina 

6. Imenovanje novih članova tijela Senata 

6.1 Odbor za proračun 

6.2 Odbor za statutarna pitanja 

6.3 Odbor za strategiju 

7. Normativni akti Sveučilišta 

7.1 
Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz 
Fonda ''Aleksandar Abramov''  

7.2 
Prijedlog Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja u okviru 
Erasmus programa 

7.3 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u 
Rijeci 

7.4 
Suglasnost Senata na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Rijeci 

7.5 
Suglasnost Senata na Pravilnik o načinu ostvarivanja prihoda na tržištu, načinu raspodjele 
prihoda i pladanju rada Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

8. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

8.1 Prijedlog odluke o prihvadanju Izvješda o odobrenim sveučilišnim izdanjima u 2011. godini 

8.2 Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2012. godinu 

9. Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2012./2013. 

9.1 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih i 
sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na sastavnicama 
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Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013. 

9.2 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013. 

10. Osnivanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 

10.1 
diplomskog sveučilišnog studija Marketing u turizmu Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Opatija 

10.2 diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

11. 
Suglasnost Senata Rektoru, na temelju članka 8. Sporazuma o obavljanju poslova unutarnje 
revizije (od 15. rujna 2009.) na donošenje: 

11.1 Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2012. godinu 

11.2 Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2011. – 2014. godine 

12. 
Izvješde Rektora o problematici nepladanja režijskih troškova Filozofskog fakulteta u zgradi u 
Kampusu 

13. 
Prijedlog 12. odluke o rasporedu sredstava uprihođenih u 2010. i 2011. godini temeljem članka 
140. Statuta Sveučilišta u Rijeci 

14. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli doznačenih sredstava (1.077.045,45 kn) prema realizaciji vanjske 
suradnje u ak. god. 2010./2011. 

15. Suglasnost  

15.1 
za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za oročenje tijekom 2012. godine u 
poslovnoj banci 

15.1.1 dekanu Medicinskog fakulteta  

15.1.2 dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

15.1.3.1 dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

15.1.3.2 
dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za raspisivanje javnog natječaja za 
izradu glavnog i izvedbenih projekata studentskog hostela i aneksa zgrade fakulteta 

15.1.4 ravnatelju Studentskog centra Rijeka 

15.2 
Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za potpisivanje Aneksa Ugovoru o utvrđivanju 
prava i obveza u vezi s pružanjem i korištenjem usluga studentske prehrane 

16. Proračun Sveučilišta u Rijeci 

16.1 
Izvršenje proračuna Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu – A621002 redovna djelatnost 
Sveučilišta u Rijeci 

16.2 
Plan raspodjele sredstava za plade za 2012. godinu - A621002 redovna djelatnost Sveučilišta u 
Rijeci 

16.3 
Prijedlog  izmjene i dopune odluke o rasporedu privremenog financiranja za razdoblje 01-
03/2012. godine - A 621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - raspored sredstava iz 
proračuna za materijalne izdatke 

17. Programi poticanja studentskog poduzetništva 

17.1 Prijedlog odluke o osnivanju tvrtke STRIP d.o.o. 

17.2 
Suglasnost dekanu Ekonomskog fakulteta za korištenje vlastitih sredstava za osnivanje društava 
s ograničenom odgovornošdu 

18. Razno 

   
  Rektor 
Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 


