
KLASA: 402-01/10-01/28 
URBROJ: 2170-57-06-10-1 
 
Rijeka, 21. listopada 2010. 
 

Sveučilište u Rijeci 
      FAKULTET ZA MENADŽMENT 
       U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU  
      Na pažnju dekana, prof. dr. sc. Jože Perića 
     
      Primorska 42 
      51410 Opatija  
 
 
PREDMET:  Ponuda mobilnih usluga ZABE 
 
 
Poštovani, 
 
U sklopu predstavljanja ponude mobilne usluge ZABE, predviđen je posjet mobilnih timova 
Zagrebačke banke na lokacijama sastavnica Sveučilišta u Rijeci, periodično svakog mjeseca 
(tri dana u zadnjem tjednu mjeseca). Svrha posjete bankara je besplatno osigurati dodatnu 
uslugu osobnog bankarstva za sve djelatnike i studente Sveučilišta. 
 
Vaš fakultet je izabran kao dislocirani punkt, na kojem će djelovati osobni bankari ZABE. 
Prva posjeta predviđena je u razdoblju 25. – 27. listopada 2010., od ponedjeljka do srijede, u 
vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Sljedeći termin mobilnih usluga ZABE je u razdoblju 29. 
studenog do 1. prosinca 2010. godine.  
 
Bankari će sa sobom imati info punkt koji će, u dogovoru s Fakultetom postaviti na vidljivo 
mjesto, dostupno i djelatnicima i studentima. Molimo Vas da nam što prije dostaviti ime 
kontakt osobe kojoj se bankari mogu javiti pri dolasku na Fakultet. 
 
U privitku dostavljamo materijale koje je potrebno postaviti na web stranici fakulteta, a bit će 
vam dostavljeni i plakati za oglasnu ploču kao najavu dolaska osobnih bankara. 
 
S poštovanjem, 
 
Privitak: kao u tekstu 
       
                Prorektor za poslovne  
               i integracijske procese 
 
 
          Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
 
 
Dostaviti: 

1. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Pismohrana 

 



KLASA: 402-01/10-01/28 
URBROJ: 2170-57-06-10-1 
 
Rijeka, 21. listopada 2010. 
 

Sveučilište u Rijeci 
MEDICINSKI FAKULTET 

        Na pažnju dekana,  
prof. dr. sc. Alana Šustića 

      
Braće Branchetta 20 
51000 Rijeka 

 
 
 
PREDMET:  Ponuda mobilnih usluga ZABE 
 
 
Poštovani, 
 
U sklopu predstavljanja ponude mobilne usluge ZABE, predviđen je posjet mobilnih timova 
Zagrebačke banke na lokacijama sastavnica Sveučilišta u Rijeci, periodično svakog mjeseca 
(tri dana u zadnjem tjednu mjeseca). Svrha posjete bankara je besplatno osigurati dodatnu 
uslugu osobnog bankarstva za sve djelatnike i studente Sveučilišta. 
 
Vaš fakultet je izabran kao punkt na kojem će djelovati osobni bankari ZABE na način da se 
lokacija izmjenjuje s Tehničkom fakultetom. Prva posjeta predviđena je u razdoblju 25. – 27. 
listopada 2010. od ponedjeljka do srijede, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati na Vašem 
fakultetu, a sljedeći termin mobilnih usluga ZABE je u razdoblju 29. studenog do 1. prosinca 
2010. godine na Tehničkom fakultetu. 
 
Bankari će sa sobom imati info punkt koji će, u dogovoru s Fakultetom postaviti na vidljivo 
mjesto, dostupno i djelatnicima i studentima. Molimo Vas da nam što prije dostaviti ime 
kontakt osobe kojoj se bankari mogu javiti pri dolasku na Fakultet. 
 
U privitku dostavljamo materijale koje je potrebno postaviti na web stranici fakulteta, a bit će 
vam dostavljeni i plakati za oglasnu ploču kao najavu dolaska osobnih bankara. 
 
S poštovanjem, 
 
Privitak: kao u tekstu 
      
                Prorektor za poslovne  
               i integracijske procese 
 
 
          Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
 
Dostaviti: 

1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
2. Pismohrana 



KLASA: 402-01/10-01/28 
URBROJ: 2170-57-06-10-1 
 
Rijeka, 20. listopada 2010. 
 

Sveučilište u Rijeci 
TEHNIČKI FAKULTET 

        Na pažnju dekana,  
prof. dr. sc. Gorana Turkalja 

      
Vukovarska 58 
51000 Rijeka 

 
 
 
PREDMET:  Ponuda mobilnih usluga ZABE 
 
 
Poštovani, 
 
U sklopu predstavljanja ponude mobilne usluge ZABE, predviđen je posjet mobilnih timova 
Zagrebačke banke na lokacijama sastavnica Sveučilišta u Rijeci, periodično svakog mjeseca 
(tri dana u zadnjem tjednu mjeseca). Svrha posjete bankara je besplatno osigurati dodatnu 
uslugu osobnog bankarstva za sve djelatnike i studente Sveučilišta. 
 
Vaš fakultet je izabran kao punkt na kojem će djelovati osobni bankari ZABE na način da se 
lokacija izmjenjuje s Medicinskim fakultetom. Prva posjeta predviđena je u razdoblju 25. – 
27. listopada 2010. od ponedjeljka do srijede, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati na 
Medicinskom fakultetu a  sljedeći termin mobilnih usluga ZABE, u razdoblju 29. studenog 
do 1. prosinca 2010. godine održat će se na Vašem fakultetu. 
 
Bankari će sa sobom imati info punkt koji će, u dogovoru s Fakultetom postaviti na vidljivo 
mjesto, dostupno i djelatnicima i studentima. Molimo Vas da nam što prije dostaviti ime 
kontakt osobe kojoj se bankari mogu javiti pri dolasku na Fakultet. 
 
U privitku dostavljamo materijale koje je potrebno postaviti na web stranici fakulteta, a bit će 
vam dostavljeni i plakati za oglasnu ploču kao najavu dolaska osobnih bankara. 
 
S poštovanjem, 
 
Privitak: kao u tekstu 
      
                Prorektor za poslovne  
               i integracijske procese 
 
 
          Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
 
Dostaviti: 

1. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
2. Pismohrana 


