
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-25 
Rijeka, 10. prosinca 2012.       

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

 

Pozivamo Vas na 45. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 11. prosinca 2012. godine s početkom u 10.00 sati u Restoranu Commodore,  

Liburnijska bb, Ičići. 
 

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

 

1. Ovjera Zapisnika s 44. sjednice Senata održane 16. listopada 2012. godine 

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

3. Postupak izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2013. – 2017. 

3.1. Tekst Natječaja za izbor rektora 

3.2. Imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora 

4. Dodjela počasnog zvanja profesor emeritus 

4.1. Odluka o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Ivanki Avelini Holjevac 

4.2. 
Prijedlog odluke o razrješenju člana i predsjednika Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga 
za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Vladimiru Peteru Gossu i 
imenovanju novog 

5. 
Pokretanje postupka dodjele počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) profesoru Jitaiu 
Niuu i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata 
Sveučilišta u Rijeci 

6. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

6.1. dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet, 5 godina 

6.2. dr. sc. Hrvoje Lalić, Medicinski fakultet, 5 godina 

6.3. dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet, 5 godina 

6.4. dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet, 5 godina 

7. 
Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

dr. sc. Vesna Eraković Haber, Medicinski fakultet, 5 godina 

8. 
Povjera izvođenja nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci inozemnom profesoru Marku Renčelju; čl. 81., st. 4. 
Statuta Sveučilišta u Rijeci 

9. 

Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za vrednovanje 
programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 

„Arhitektura grada“ Sveučilišta u Rijeci 

10. 
Suglasnost Senata na potpisivanje Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata 
u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
(Programski ugovori) 

11. 
Prijedlog odluke o raspodjeli 1.423.500,00 kuna (akontacija) - 10% sredstava za subvenciju 
participacija u troškovima svih redovitih studenata prve godine studija na Sveučilištu u Rijeci u 
akademskoj godini 2012./2013. (sukladno čl. 5. Ugovora o punoj subvenciji participacija 
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studenata u troškovima studija za redovite studente prve godine studija u ak. god. 
2012./2013.) 

12. Proračun Sveučilišta u Rijeci 

12.1. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za 2012. godinu 
(ukupno sastavnice) 

12.2. 
Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2012. godinu za Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci na prijedlog Skupštine Studentskog zbora 

12.3. 
Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (ukupno 
sastavnice) 

13. 
Prijedlog odluke o prijenosu opreme Sveučilišta u Rijeci namijenjene Kabinetu vještina 
Medicinskom fakultetu u Rijeci 

14. Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci 

14.1. 
rektoru Sveučilišta u Rijeci za pravne radnje u vrijednosti iznad 500.000,00 kn za izvođenje 

radova na sanaciji posljedica poplave u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci 

14.2. 
dekanu Pomorskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn - oročenje 
sredstava tijekom 2013. godine u poslovnoj banci 

15. 
Raspored sredstava temeljem prihoda sastavnica u 2010., 2011. i 2012. godini temeljem čl. 
140. Statuta Sveučilišta u Rijeci 

15.1. 
Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama 18. odluke o rasporedu sredstava obračunatih 
temeljem prihoda sastavnica u 2010., 2011. i 2012. godini temeljem čl. 140. Statuta Sveučilišta 
u Rijeci – p/t od 10. prosinca 2008. godine 

15.2. 
Prijedlog 20. Odluke o rasporedu sredstava obračunatih temeljem prihoda sastavnica u 2010., 
2011. i 2012. godini temeljem čl. 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci – p/t od 10. prosinca 2008. 
godine 

16. 
Podrška  Senata Rektoru za predlaganje prof. dr. sc. Stipana Jonjića  za dodjelu Državne 
nagrade za znanost u kategoriji Nagrade za životno djelo za 2012. godinu 

17. 
Suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustroju Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

18. 
Suglasnost Senata Rektoru, na temelju članka 8. Sporazuma o obavljanju poslova unutarnje 
revizije (od 15. rujna 2009.) na donošenje: 

18.1. Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2013. godinu 

18.2. Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2013. – 2015. godine 

19. 
TEMATSKA TOČKA: Suradnja s privatnim sektorom u razvoju programa i razvoju Sveučilišta u 
Rijeci 

20.  Razno 

 
  Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.  
 


