
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-5 
Rijeka, 19. ožujka 2012.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 36. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 20. ožujka 2012. godine s početkom u 10:00 sati u sali Senata, I. kat,  

Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10. 
 

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

 

1. 
Ovjera Zapisnika s 35. sjednice Senata održane 21. veljače 2012. i Zapisnika elektronske 
sjednice održane 6. ožujka 2012. 

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

3. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

3.1 dr. sc. Ivo Ipšić, Tehnički fakultet, trajno 

3.2 dr. sc. Dražen Kovač, Medicinski fakultet, trajno 

3.3 dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Tehnički fakultet, trajno 

3.4 dr. sc. Ines Brajac, Medicinski fakultet, 5 godina 

3.5 dr. sc. Željko Jeričević, Medicinski fakultet, 5 godina 

3.6 dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlović, Odjel za biotehnologiju, trajno – ispravak odluke 

4. 
Prijedlog razrješenja predstojnika Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije na osobni 
zahtjev te imenovanje novog predstojnika 

5. 
Prihvaćanje Izvješća o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu 
izvjestiteljica: dr. sc. Sanja Barić, izv. prof., ravnateljica 

6. Osnivanje novih studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 

6.1 
sveučilišnog  preddiplomskog studija Menadžment održivog razvoja Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  

6.2 
sveučilišnog diplomskog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu, Opatija  

6.3 poslijediplomskog specijalističkog studija Ortopedija Medicinskog fakulteta  

7. 

Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za 
vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 
Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata 
na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš  Građevinskog fakulteta 

8. 
Usklađivanje kapaciteta i kvote poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studijskih 
programa 

8.1 
Prijedlog izmjena i dopuna poslijediplomskih studijskih programa sastavnica (usklađivanje 
kapaciteta) 
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8.2 
Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske studije 
za akademsku godinu 2012./2013. 

9. Proračun Sveučilišta u Rijeci 

9.1 Financijski plan za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. 

9.1.1 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za 2012. godinu i 
projekcije za 2013. i 2014. godinu 

9.1.2 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za 2012. godinu i 
projekcije za 2013. i 2014. godinu (ukupno sastavnice) 

9.2 Financijski izvještaji za 2011. godinu 

9.2.1 
Prijedlog odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu 
(bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u 
vrijednosti i obujmu imovine i obveza i bilješke uz financijske izvještaje) 

9.2.2 
Prijedlog odluke o prihvaćanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima (PR-RAS) za 2011. godinu Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) 

9.2.3 Prijedlog odluke o prihvaćanju izjave rektora  o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 

9.3 Državni proračun 

9.3.1 
Raspodjela sredstava iz Državnog proračuna u 2012. godini (A621002 – redovna djelatnost) 
(ukupno sastavnice) 

9.3.1.1 Bruto plaće (P1 – P7) 

9.3.1.2 Materijalna prava zaposlenika (P10) 

9.3.1.3 Materijalni i financijski rashodi (M1 – M3) 

9.3.1.4 Investicijsko održavanje 

9.3.1.5 Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (3811 – tekuće donacije u novcu) 

9.3.2 Prijedlog odluke o kapitalnim ulaganjima 

9.3.3 Prijedlog odluke o financiranju vanjske suradnje u 2012. godini 

9.4 Prijedlog rasporeda Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2012. godinu 

10. 
Odobrenje Senata za podnošenje prijave suradnog istraživačkog programa na natječaj 
Hrvatske zaklade za znanost koji je u skladu sa strategijom razvoja Sveučilišta u Rijeci 

10.1 

skupini istraživača s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Odjela za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku za program ''Tradicionalna fermentirana hrana u Hrvatskoj i uloga proteomike u 
procjeni sigurnosti, kakvoći i izvornosti'' 

10.2 

skupini istraživača s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za program ''Polifenoli i glukozinolati 
domaćih sorta maslina i krstašica: protektivni mehanizmi, utjecaji pesticida i načina prerade 
hrane'' 

11. Fond solidarnosti Sveučilišta u Rijeci 

11.1 Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda solidarnosti 

11.2 Odluka o iznosu sredstava za Fond solidarnosti 



12. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci 

13. Učiteljski fakultet 

13.1 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Učiteljskog fakulteta u 
Rijeci 

13.2 
Suglasnost Senata na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Učiteljskog 
fakulteta u Rijeci 

14. 
Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka o promjeni sjedišta te 
izmjeni Statuta Studentskog centra Rijeka 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

16. Akcijski plan za podizanje kvalitete nastavne i znanstvene djelatnosti 

16.1 Ekonomskog fakulteta 

16.2 Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

17. Razno 

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

 


