
KLASA: 003-01/18-03/01 
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Rijeka, 18. rujna 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 18. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 25. rujna 2018. godine sa početkom u  09:00 sati u prostorijama Rektorata  

(sala Senata, II. kat), Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika sa 17. sjednice Senata održane dana 17. srpnja 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 
prof. dr. sc. Josipu Brnić, redovitom profesoru u trajnom zvanju Tehničkog 
fakulteta i ranijem rektoru Sveučilišta u Rijeci 

5. Razrješenje i imenovanje prorektora/ice  

5.1. Razrješenje prof. dr. sc. Gorana Turkalja  

5.2. Imenovanje prof. dr. sc. Senke Maćešić 

6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 - Pravni fakultet 

6.1. dr. sc. Vesna Tomljenović, trajno 

 - Medicinski fakultet 

6.2. dr. sc. Viktor Peršić, prvi izbor 

6.3. dr. sc. Nadan Petri, prvi izbor - naslovno zvanje 

 - Ekonomski fakultet 
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6.4. dr. sc. Alen Host, prvi izbor 

 - Pomorski fakultet 

6.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Dubravko Vučetić, prvi izbor 

7. Razrješenja/imenovanja 

7.1. 
Razrješenje prof. dr. sc. Gorana Turkalja s dužnosti predstojnika Centra za 
napredno računanje i modeliranje 

7.2. 
Imenovanje predstojnika Centra za napredno računanje i modeliranje Lado 
Kranjčević na prijedlog rektora 

7.3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni člana Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i 
suradnju s gospodarstvom, Odjel za biotehnologiju 

8. Pravni akti Sveučilišta 

8.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima 
Sveučilišta u Rijeci 

8.2. Prijedlog postupka izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus 

8.3. 
Odluka Rektorice o nužnom sadržaju akta o osnivanju sveučilišnih centara – na 
znanje 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za znanost 

10. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za 
internacionalizaciju i projekte 

11. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu  

11.1. 
Donošenje Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Odjela 
za biotehnologiju za 2018. godinu 

11.2. 
Donošenje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Medicinskog fakulteta za 2018. godinu  

11.3. 
NADOPUNA 

Donošenje izmjena Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Građevinskog fakulteta za 2018. godinu 

11.4. 
Usvajanje izmjena i dopuna zbirne tablice Plana upravljanja ljudskim resursima za 
2018. godinu – usklađenje rujan – studeni 2018. godine 

12. 
Prijedlog Odluke o promjeni strukture radnog mjesta i financiranja povećanja 
koeficijenta složenosti poslova, Sveučilišni savjetovališni centar, Gorana Birovljević 

13. Financijske odluke 

13..1. 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda 
poslovanja u 2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u 
Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske 



14. Studiji i studenti 

14.1. 

Prijedlozi odluka o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog 
sveučilišnog studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i 
informatika“ za zimski semestar akademske godine 2018./2019. i prijedlog odluke 
o ovlaštenju Stručnom vijeću Centra za studije za vođenje studija Politehnike 

14.2. 
Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Biotehnologija i istraživanje lijekova Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

14.3. 
Izmjene i dopune studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija 
prevođenja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

14.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija 
Kriminalističko istraživanje 

14.5. 
Prijedlog teksta Natječaja za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij 
Kriminalističko istraživanje u akademskoj godini 2018./2019. 

14.6. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava upisnina za 2018.-2019. godinu u 
Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 

15. 

Donošenje izmjena i dopuna programa cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
- Menadžment kamping resorta, 
- Strani jezici u turizmu za početnike, 
- Strani jezici za iznajmljivače privatnog smještaja, 
- Poslovno komuniciranje u turizmu, 
- Specijalist odjela hrane i pića – restoraterstvo, 
- Specijalist odjela hrane i pića – gastronomija. 

16. 
 

Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

17. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 

17.1. ISVURI – aktivnosti u 2018. godini 

18. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna  

18.1. 
NADOPUNA 

 suglasnost Rektorici za sklapanje okvirnog sporazuma o nabavi računala za 
Sveučilište u Rijeci procijenjene vrijednosti 768.750,00 kn s PDV-om 

18.2. 
 dekanu Pomorskog fakulteta u svrhu sklapanja sporazuma za provedbu 

projekata Fakulteta 

19. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima  

19.1. poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje 

19.2. 
NADOPUNA 

Ekonomski fakultet 

19.3. 
NADOPUNA 

Učiteljski fakultet 

20. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju suradnje Sveučilišta u Rijeci u izgradnji Hrvatskog 
nacionalnog skupnog kataloga 



21. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

                                                                                               prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija v. r. 
 

 

 


