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NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci 
 
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
 

8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

izv. prof. art. Letricija Linardić 
izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra 
izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Dario Đerđa 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 
izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić  
prof. dr. sc. Mladen Petravić 
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
prodekanica Ekonomskog fakulteta 
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
prodekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
prodekan Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
prodekanica Učiteljskog fakulteta 
v.d. pročelnika Odjela za biotehnologiju 
pročelnik Odjel za fiziku 
pročelnica Odjela za informatiku 
pročelnik Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:  

15. 
16. 

Aleksandar Šušnjar 
Teodora Milošević 

student Filozofskog fakulteta 
studentica Tehničkog fakulteta 

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:  

 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 
- 

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Alen Host 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

dekanica Pravnog fakulteta 
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 

 

18. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  25. rujna 2018. 9:00 h 

REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA 
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE 
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA 
 

 

SASTANAK JE 
SAZVAO 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

VODITELJ 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

ZAPISNIČARKA Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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- 
- 
- 

Pegi Pavletić 
Dora Nikolla 
Robert Doričić 

studentica Odjela za biotehnologiju 
studentica Pravnog fakulteta 
student Medicinskog fakulteta 

 
Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

 prof. dr. sc. Sanja Barić prorektorica za studije i studente 

 prof. dr. sc. Goran Turkalj prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom 

 prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost 

 prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta, 

 Željka Ljutić Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 
 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Rektorica je predložila nekoliko izmjena, a Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

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 
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 - Ekonomski fakultet 

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 
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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 

14.7. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o preraspodjeli broja upisnih mjesta u 2018./2019. ak. god. za 
diplomski sveučilišni studij Matematika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

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

21. Razno 

 
 

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

 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 17. sjednice Senata održane dana 17. srpnja 
2018. godine te je isti jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka: 
- održane sjednice Rektorskog zbora RH i izvanredna sjednica rektora i Ministrice znanosti i 

obrazovanja 
- Odluka u financiranju - programsko ugovaranje 
- nacrt Zakona o osiguranju kvalitete 
- internacionalizacija: potpisivanje sporazuma o suradnji s PRIO, Oslo i sudjelovanje na seminaru s 

visokim predstavnicima Vijeća Europe, Norveške i Hrvatske; sastanak u Bruxellesu s predstavnicima 
Stalnog predstavništva RH u EU i DGEAC (Obrazovanje i kultura); sastanak radne skupine EUA - 
Career paths in teaching 

- vidljivost - obilježavanje 45./385. obljetnice: Noć istraživača; Rijeka tehnologije; izložba o Sveučilištu 
u Rijeci; podlist NL za brucoše; RI INFO 

predstavljen projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije 30. 

srpnja 2018. godine. 

Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić svom izvješću izdvojila je: rezultate o ljetnom 
upisnom roku; mogućnost pristupanja EMREX mreži (e-razmjena ocjena); informaciju o ponavljaju 
studentskih izbora 19. rujna (na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu i Medicinskom fakultetu) te 25. listopada (na Akademiji primijenjenih umjetnosti, 
Filozofskom fakultetu i Tehničkom fakultetu); odobrenom sveučilišnom projektu OPTILIFE - razvoj 
diplomskih studija Odjela za biotehnologiju i Odjela za matematiku na engleskom jeziku. Zaključila je 
informacijom o njenu imenovanju v. d. voditelja studija Politehnike te imenovanju doc. dr. sc. Damira 
Purkovića njenim zamjenikom, istaknuvši kako je njihova zadaća u narednom razdoblju preustroj i 
održivi razvoj studija. 
 
Prorektor za znanost prof. dr. sc. Alena Ružić iz svog je izvješća izdvojio informaciju o odgodi perioda 
za podnošenje izvještaja iz prethodnog ciklusa znanstvenih potpora iskusnim znanstvenicima od 15. 
listopada do 30. studenog te informaciju o događajima u rujnu vezanih uz popularizaciju znanosti: 
Baltazar na Gradini, tiskovna konferencija European Researchers' Night 2018. u MZO-u.  Najavio je 
Rijeku tehnologije 26. rujna te Noć istraživača 28. rujna, kao i konferenciju o pametnoj specijalizaciji u 
Grazu koja će biti održana 13. studenog i za koju ove godine nije predviđena kotizacija.  
 
Prorektor za financije prof. dr. sc. Davor Vašiček u okviru svog izvješća najavio je da očekuje da će se 
do kraja godine dogoditi određene pozitivne promjene kroz rebalans državnog proračuna.   
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Prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj izvjestio je o održanoj 
Koordinaciji Kampusa te radovima koji su u tijeku i u najavi (sanacija fasade Filozofskog i Učiteljskog 
fakulteta, stavljanje u funkciju fotonaponske elektrane na Građevinskom fakultetu, preged zgrade 
odjela, sanacija krova Akademije primijenjenih umjetnosti).   
 
Predstavnica studenata Teodora Miščević iz izvješća Studentskog zbora Sveučilišta izdvojila je kako su 
uspješno provedeni studentski izbori na Medicinskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu te Fakultetu 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Održano je Svjetsko sveučilišno prvenstvo u rukometu, na 
kojemu su sudjelovali studenti sa Sveučilišta kao sudionici te volonteri samog događaja.  
 
 

Točka 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Josipu Brniću, redovitom 
profesoru u trajnom zvanju Tehničkog fakulteta i ranijem rektoru Sveučilišta u Rijeci, za 
posebne zasluge, za razvoj i napredak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u 
Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.  

II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Josip Brnić, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Tehničkog fakulteta i raniji rektor Sveučilišta u Rijeci, stječe prava 
koja mu pripadaju sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu dana 1. listopada 2018. godine. 
 
 

Točka 5. Razrješenje i imenovanje prorektora/ice 
 

5.1.  Razrješenje prof. dr. sc. Gorana Turkalja 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
  

I. Prof. dr. sc. Goran Turkalj razrješuje se dužnosti prorektora za organizaciju i upravljanje 
infrastrukturom Sveučilišta u Rijeci na osobni zahtjev.  

II. Ova odluka stupa na snagu dana 1. listopada 2018. godine. 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je u svoje osobne ime te u ime Rektorskog 
kolegija i svih članova Senata prof. dr. sc. Goranu Turkalju na doprinosu. Ističe kako će prof. dr. sc. 
Goran Turkalj biti imenovan pomoćnikom za znanost te će u tom smislu nastaviti suradnju.  
 

5.2.  Imenovanje prof. dr. sc. Senke Maćešić 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Prof. dr. sc. Senka Maćešić s Tehničkog fakulteta u Rijeci imenuje se za prorektoricu za 
informatizaciju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci.  

II. Mandat imenovane prorektorice u točki I. ove Odluke počinje dana 1. listopada 2018. godine i 
traje do isteka mandata Rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 
 

 - Pravni fakultet 
 

6.1.  dr. sc. Vesna Tomljenović, trajno 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Vesne Tomljenović u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Društvene 
znanosti, znanstvenog polja: Pravo, znanstvene grane: Međunarodno privatno pravo. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje imenovani stječe trajno.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

 - Medicinski fakultet 
 

6.2.  dr. sc. Viktor Peršić, prvi izbor 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Viktora Peršića, dr. med., u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: 
Interna medicina. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

6.3.  dr. sc. Nadan Petri, prvi izbor - naslovno zvanje 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Nadana Petria, dr. med., u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, 
znanstvenog polja: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane: Javno zdravstvo, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 - Ekonomski fakultet 

 
6.4.  dr. sc. Alen Host, prvi izbor 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Alena Hosta, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: 
Društvene znanosti, znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Međunarodna 
ekonomija. 
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II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

 - Pomorski fakultet 
 

6.5.  dr. sc. Dubravko Vučetić, prvi izbor 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Dubravka Vučetića, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, 
znanstvenog polja: Tehnologija prometa i transport, znanstvene grane: Pomorski i riječni 
promet na Zavodu za elektrotehniku, automatiku i informatiku. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Točka 7. Razrješenja/imenovanja 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Prof. dr. sc. Goran Turkalj razrješuje se dužnosti predstojnika Centra za napredno računanje i 
modeliranje Sveučilišta u Rijeci. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 
 

7.2.  Imenovanje predstojnika Centra za napredno računanje i modeliranje 
prof. dr. sc. Lado Kranjčević 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević imenuje se predstojnikom Centra za napredno računanje i 
modeliranje Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovanog u točki I. ove Odluke traje tri (3) godine, od 25. rujna 2018. godine do 24. 
rujna 2021. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. U Odluci o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom 
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 080-02/18-01/34; URBROJ: 2170-57-06-18-6, pročišćeni tekst od 
05. lipnja 2018. godine) u točci II. imenuje se umjesto prof. dr. sc. Anđelke Radojčić-Badovinac 
kao predstavnice Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci imenuje se:  

 izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, vršiteljica dužnosti pročelnika Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci. 
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II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 8. Pravni akti Sveučilišta 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u 
Rijeci koja čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

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

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Donosi se Odluka o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obrazložila je razloge donošenja Odluke o nužnom 
sadržaju akta o osnivanju sveučilišnih centara.  
 

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

 
Točka 10.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stručnog 

vijeća za internacionalizaciju i projekte 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeodluke: 

 
- Odluku o djelokrugu rada, sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci 
 

I. Savjet za znanost je savjetodavno tijelo Senata koje  

 definira strateške prioritete vezane za znanost i znanstveno-istraživačke projekte na 
Sveučilištu, 

 prati razvoj znanosti i istraživanja u zemlji i inozemstvu,  

 vodi brigu o stvaranju Kataloga znanja na razini Sveučilišta u cjelini,  

 sudjeluje u implementaciji Povelje i Kodeksa u skladu s Europskom poveljom za istraživače 
i Kodeksom za zapošljavanje istraživača, 

 daje mišljenja o elaboratima o osnivanju sveučilišnih centara, 
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 sudjeluje u postupcima dodjela počasnog zvanja professor emeritus i počasnog statusa 
počasni profesor, 

 obavlja druge poslove sukladno Odlukama Senata. 
II. U Savjet za znanost imenuju se: 

 prof. dr. sc. Saša Zelenika - predsjednik Savjeta za znanost, 

 prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predstavnik uprave Sveučilišta - počasni predsjednikom Savjeta za 
znanost, 

 prorektor za znanost, po funkciji, 

 predstavnici po znanstveno-umjetničkim područjima: 

 prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, područje društvenih znanosti, 

 prof. dr. sc. Goran Turkalj, područje tehničkih znanosti, 

 izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti, područje humanističkih znanosti, 

 izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, područje prirodnih znanosti, 

 izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, interdisciplinarno znanstveno područje, 

 doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, područje biomedicine i zdravstva. 
III. Mandat imenovanih članova Savjeta za znanost traje tri (3) godine. 

Prijelazne i završne odredbe 
IV. Prof. dr. sc. Saša Zelenika, imenovan je za člana Savjeta za znanost KLASA: 003-01/6-03/02; 

URBROJ: 2170-57-01-16-444, od 22. studenog 2016. godine) te predsjednikom Savjeta za 
znanost Odlukom Senata (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-303, od 19. 
prosinca 2017. godine) s mandatom do 22. studenog 2019. godine. 
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predstavnik uprave Sveučilišta imenovan je počasnim predsjednikom 
Savjeta za znanost Odlukom Senata (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-303a, 
od 19. prosinca 2017. godine). 

V. Članovima Savjeta za znanost imenovanima po područjima znanosti Odlukom Senata (KLASA: 
003-01/6-03/02; URBROJ: 2170-57-01-16-444, od 22. studenog 2016. godine) mandat ističe tri 
godine od dana imenovanja navedenom Odlukom odnosno 22. studenog 2019. godine.  
Prof. dr. sc. Goranu Turkalju mandat ističe tri godine od dana primjene ove Odluke odnosno 
31. listopada 2021. godine. 

VI. Ova odluka stupa na snaga danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenog 2018. godine. 
 
 
- Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte  
Sveučilišta u Rijeci 
 

I. Odlukom Senata (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-126, od 18. srpnja 2017. 
godine) i Odluke Senata (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-40, od 20. veljače 
2018. godine) mijenja se naziv Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte u Stručno 
vijeće za internacionalizaciju, istraživanje i projekte Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: 
Stručno vijeće). 

II. Točki II. mijenja se i glasi: 
''Stručno vijeće čine: 

 prorektor za znanost prof. dr. sc. Alen Ružić - predsjednik 

 prodekani za znanost/umjetnost/internacionalizaciju po funkciji 

 predstavnici sveučilišnih odjela za znanost/internacionalizaciju 

 predsjednik Savjeta za znanost po funkciji 

 predstavnik Studentskog centra Rijeka  

 predstavnik Sveučilišne knjižnice Rijeka  

 predstavnik studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija.  



11 

 

Članove Stručnog vijeća iz točke II. predlažu sastavnice, odnosno ravnatelji, odnosno 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 
Sastavnica koja ima prodekane za znanost i prodekana za internacionalizaciju imenuje između 
njih člana Stručnog vijeća i zamjenika člana.'' 

III. Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke o sastavu i 
imenovanju članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenog 2018. godine. 
 
 

Točka 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu 
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema tablici u 
privitku.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost na izmjene Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena za 2018. godini Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema tablici u privitku.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
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I. Utvrđuje se da su nastavno na izmjene i dopune Planova napredovanja, zapošljavanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godinu usvajanih na sjednicama Senata od svibnja do rujna 
2018. godine izrađene izmjene i dopune zbirne tablica Plan upravljanja ljudskim resursima 2018. 
godine Sveučilišta u Rijeci. 

II. Temeljem utvrđenog u točki II. ove Odluke izmjene i dopune zbirne tablice Plan upravljanja 

ljudskim resursima 2018. godine Sveučilišta u Rijeci dostavlja se Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja kao sastavni dio Odluke o 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. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost za promjenu strukture radnog mjesta i financiranje povećanja 
koeficijenta složenosti poslova zaposlenice Gordane Birovljević, zaposlene na položaju I. vrste, 
voditelj odjeljka – Psihološko savjetovalište (1,406) Sveučilišnog savjetovališnog centra  na 
radno mjesto I. vrste, viši stručni savjetnik (1,523) u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog 
savjetovališnog centra.  

II. Za promjenu strukture radnog mjesta iz točke I. ove Odluke potrebno je osigurati 0,117 
koeficijenta složenosti poslova, a isti će se osiguravati iz odgovarajućih Odluka Senata o 
troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica. 

III. Promjena strukture radnog mjesta primjenjuje se od 1. listopada 2018. godine.  
IV. Ovlašćuje se Rektorica za donošenje odgovarajućih provedbenih odluke. 
V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Sukladno Odluci o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i 
projekcije za 2019. i 2020. godinu (''Narodne novine'' broj 124/2017 od 13. prosinca 2017. 
god.) preraspodjele za financiranje materijalnih prava zaposlenih i usklađenim planovima 
sastavnica Sveučilišta u rijeci ovom Odlukom utvrđuje se planski raspored financiranja rashoda 
poslovanja u 2018. godini iz aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u rijeci – Izvor 
11 Opći prihodi i primici. Sa skupine stavki proračuna 31, 32 i 38 rashodi poslovanja financirat 
će se na način kako je to prikazano u obrascu D1a Raspodjela sredstava za financiranje redovne 
djelatnosti UniRi iz Državnog proračuna koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o 
financiranju u 2018. godini za sastavnice Sveučilišta u Rijeci. 
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III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

Točka 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 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio: 
 
- Odluku o donošenju izvedbenog plana nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i 
informatika“ Sveučilišta u Rijeci za zimski semestar (I. i III.) akademske godine 2018./2019. 
 

I. Donosi se izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za 
zimski semestar (I. i III.) akademske godine 2018./2019. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.   

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.    
 
 
- Odluku o donošenju izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“  
Sveučilišta u Rijeci za zimski semestar (I., III. i V.) akademske godine 2018./2019. 
 

I. Donosi se izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ za zimski 
semestar (I., III. i V.) akademske godine 2018./2019. u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.    
 
 
- Odluku o ovlaštenju Stručnom vijeću Centra za studije za vođenje studija Politehnike 
 

I. Senat ovlašćuje Stručno vijeće Centra za studije za:  

 praćenje izvedbe studija preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ i diplomskog 
sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ (u daljnjem tekst: studiji),  

 za pripremu, provedbu i praćenje izvedbenih planova nastave studija, 

 vođenje brige o ostalim pitanjima vezanim za organiziranje i izvedbu studija sukladno 
Statutu Sveučilišta i Pravilniku o studijima.  

II. Ova odluka stupa na snaga danom donošenja. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Biotehnologija i istraživanje lijekova Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na sljedeći 
način: 
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- mijenja se naziv predmeta „Praktična nastava u Jadran galenskom laboratoriju“ u „Obavezna 
stručna praksa“, šifra BIL308 
- mijenja se vrednovanje na predmetu  „Obavezna stručna praksa“– nema ocjene, donosi se 
opisno „položio/položila“ 
- mijenja se nositelj predmeta „Obavezna stručna praksa“: nova nositeljica je doc. dr. sc. Jelena 
Ban. 

II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske 
godine 2018./2019. 

III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa 
izmjena u sustav MOZVAG, a Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i 
dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa Poslijediplomskoga specijalističkog studija 
prevođenja  Filozofskog fakulteta u Rijeci na sljedeći način: 

1. Ukidanje obaveznoga predmeta s drugim obveznim predmetom: 
Ukidanje obaveznoga predmeta Pravni aspekti Europske unije (4 ECTS-a; PVS 10+0+5), ali se 
ključne teme toga predmeta uvrštavaju u postojeći obavezni predmet Sustav upravljanja 
Europskom unijom.  

2. Promjena statusa kolegija: 
a) Izborni predmet Pragmatika za prevoditelje (4 ECTSa; PVS 10+0+5) postaje obvezni 
predmet unutar stručnog modula i zadržava postojeće opterećenje i ECTS-bodove.  
b) Izborni predmet Talijanski jezik (3 ECTS-a; PVS 0+0+30) postaje mogući obvezni predmet za 
studente koji pod A ili pod B u sklopu jezičnog modula odaberu talijanski jezik i to po 
postojećem modelu odnosno Vježbe pismenog prevođenja A (12 ECTSa; PVS 0+0+60), Vježbe 
usmenog prevođenja A (8 ECTSa; PVS 0+0+60) ili Vježbe pismenog prevođenja B (5 ECTSa; PVS 
0+0+60), Vježbe usmenog prevođenja B (5 ECTSa; PVS 0+0+60). 

II. Obrazac za izmjene i dopune studijskog programa prevođenja čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove odluke primjenjuju se od početka 

akademske godine 2018./2019. 
IV. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa 
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u 
bazu MOZVAG. 

 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Doc. dr. sc. Stjepan Gluščić imenuje se članom Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija 
Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci (dalje u tekstu: Vijeće) 

II. Izv. prof. dr. sc. Eldan Mujanović prestaje biti član Vijeća. 
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III. Slijedom t. I. i II. ove odluke sastav Vijeća čine, kako slijedi: 

 prof. dr. sc. Petar Veić, Rijeka 

 prof. dr. sc. Boris Banovac, Rijeka 

 prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., Rijeka 

 doc. dr. sc. Stjepan Gluščić, Zagreb 

 prof. dr. sc. Tanja Frančišković dr. med., Rijeka 

 prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Rijeka 

 prof. dr. sc. Miomir Matulović, Rijeka 

 prof. emer. dr. sc. Darko Maver, Ljubljana. 
 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Usvaja se tekst Natječaja. 
 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Sveučilišnoj knjižnici Rijeka se odobrava sljedeća raspodjela planiranih sredstava upisnina za 
2018./2019. godinu: 

Za programe u Središnjoj knjižnici ukupno:  180.000,00 kn 
1. od toga za produženo radno vrijeme (radn dan do 01 h, subota do 23 h i nedjelja do 20 h) 60.000,00 kn 
2. od toga za nabavu knjižnične građe 70.000,00 kn 
3. od toga za subvencije studentskih članarina 50.000,00 kn 
 
Za Programe u Podružnici Kampus ukupno: 155.000,00 kn 
1. od toga za produženo radno vrijeme - studentski rad (radnim danom do 19 h) 30.000,00 kn 
2. od toga za tekuće i inv. održavanje i obnova opreme korisničkog prostora 15.000,00 kn 
3. od toga za nabavu knjižnične građe 110.000,00 kn 
 

II. Sredstva za programe u Središnjoj knjižnici, navedene u točci I. podtočkama 1.-3. ove Odluke 
mogu se međusobno preraspodijeliti u slučaju promjene cijena troškova produženog radnog 
vremena (zaštitarske usluge, troškovi el. energije i sl.) ili broja realiziranih studentskih  
članarina. 

III. Programi navedeni u točci I. ove Odluke provodit će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 
2019. godine, osim programa pod podtočkom 4. ove Odluke produženo radno vrijeme 
Podružnice Kampus, koji će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2019. 
godine . 

IV. Ovom se odlukom mijenja Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u 
Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. KLASA: 003-01/18-03/2, URBROJ: 2170-57-
01-18-92, donesena na 12. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 20. ožujka 2018. godine, 
na način da se tekstu „10,00 kn za troškove pristupa Sveučilišne knjižnice (produljenje radnog 
vremena podružnice na Kampusu“ dodaje tekst „ i tekuće i investicijsko održavanje i obnova 
opreme korisničkog prostora podružnice).„ 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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14.7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli broja upisnih mjesta u 2018./2019. ak. 
god. za diplomski sveučilišni studij Matematika Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Broj mjesta za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Matematika (nastavnički 
smjer) Odjela za matematiku u 2018./2019. ak. god., utvrđen Odlukom Senata o broju mjesta 
za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica od 26. lipnja 2018. godine (KLASA: 003-01/18-03/02, 
URBROJ: 2170-57-01-18-266) preraspodjeljuje se kako slijedi:  

 10 upisnih mjesta za redovite studente (RH/EU) umjesto 15 

 10 upisnih mjesta za izvanredne studente umjesto 5 

 sveukupno 20 upisnih mjesta.   
II. Sukladno preraspodjeli iz točke I. ove Odluke, mijenja se ukupan broj mjesta za upis u I. godinu 

diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. kako slijedi:  

 1596 upisnih mjesta za redovite studente (RH/EU) umjesto 1601 

 71 upisno mjesto za strance 

 665 upisnih mjesta za izvanredne studente umjesto 660 

 sveukupno 2332 upisna mjesta.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

Točka 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. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio odluke: 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping 
resorta“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping 
resorta“ na sljedeći način: 

 izmijenjen je tekst u općem djelu programa, u cjelinama „Razlozi za pokretanje 
programa“, „Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i 
privatnom sektoru“ i „Ostali važni podaci – prema mišljenju predlagača“, 

 izmijenjen je tekst u općem djelu programa, cjelina „Ishodi učenja programa“. Dodan je 
jedan novi ishod učenja, a postojeći su zadržani uz manje korekcije, odnosno odabir 
glagola kako bi ishodi jasnije i preciznije odražavali razinu znanja koja se predviđa 
programom, 

 povećano je trajanje programa s 51 na 60 sati te su sukladno tome izmijenjene satnice 
predmeta „Osnove menadžmenta kamping turizma“, „Menadžersko izvješćivanje“, 
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„Operacije u kamping resortu“, „Upravljanje zadovoljstvom gostiju“, „Menadžment 
sigurnosti, održavanja i održivog razvoja“ i „Menadžment događaja“, 

 ažuriran je popis predavača koji sudjeluju u izvođenju programa, 

 upisnina se s 4.300,00 kn  povećava na 5.200,00 kn, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici u turizmu za 
početnike“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu    
 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping 
resorta“ na sljedeći način: 

 izmijenjen je tekst u općem djelu programa, u cjelinama „Razlozi za pokretanje 
programa“, „Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i 
privatnom sektoru“ i „Ostali važni podaci – prema mišljenju predlagača“, 

 izmijenjen je tekst u općem djelu programa, cjelina „Ishodi učenja programa“. Dodan je 
jedan novi ishod učenja, a postojeći su zadržani uz manje korekcije, odnosno odabir 
glagola kako bi ishodi jasnije i preciznije odražavali razinu znanja koja se predviđa 
programom, 

 povećano je trajanje programa s 51 na 60 sati te su sukladno tome izmijenjene satnice 
predmeta „Osnove menadžmenta kamping turizma“, „Menadžersko izvješćivanje“, 
„Operacije u kamping resortu“, „Upravljanje zadovoljstvom gostiju“, „Menadžment 
sigurnosti, održavanja i održivog razvoja“ i „Menadžment događaja“, 

 ažuriran je popis predavača koji sudjeluju u izvođenju programa, 

 upisnina se s 4.300,00 kn  povećava na 5.200,00 kn, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici za iznajmljivače 
privatnog smještaja“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici za iznajmljivače 
privatnog smještaja“ na sljedeći način: 

 briše se cjelina programa koja se odnosi na engleski jezik te se isti više ne nudi u sklopu 
programa, 

 ažuriran je popis literature, predavača  i prostorija u kojima se izvodi program, 

 upisnina je s 1.200,00 kn smanjena na 600,00 kn, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje u 
turizmu“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
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I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje u 
turizmu“ na sljedeći način: 

 mijenja se naziv programa u „Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima“, 

 ažuriran je popis literature i predavača, 

 upisnina je s 1.200,00 kn smanjena na 600,00 kn, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i 
pića - restoraterstvo“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i 
pića - restoraterstvo“ na sljedeći način: 

 ažuriran je popis literature i predavača, 

 optimalan broj polaznika je sa 40-50 smanjen na 30-40, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
- Odluku o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i 
pića - gastronomija“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i 
pića - gastronomija“ na sljedeći način: 

 ažuriran je popis literature i predavača, 

 optimalan broj polaznika je sa 40-50 smanjen na 30-40, 

 izmijenjen je tekst obrasca „Kvaliteta“. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

Točka 16.  Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis 
prijavljenih izdanja 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Usvaja se popis prijavljenih izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u 
Rijeci za 2018. godinu: 

R. 
br. 

AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA KATEGORIJA 
DJELA 

NAKLADA 

1. Prof. dr. sc. Dragomir 
Sundać i dr. sc. Marko 
Šundov/Ilija Ranić 

Ekonomski 
fakultet 

Ekološko socijalno 
tržna ekonomija 

Knjiga e-izdanje i 
tiskano 
izdanje (500) 

2. Izv. prof. dr. sc. Tamara 
Braut i suradnici 

Medicinski 
fakultet 

Hitna stanja u 
otorinolaringologiji 

Nastavna 
skripta 

e-izdanje 

3. Prof. dr. sc. Eduard 
Vrdoljak i suradnici 

Medicinski 
fakultet 

Klinička onkologija Udžbenik tiskano 
izdanje 
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4. Prof. dr. sc. Maja 
Krašević i suradnici 

Medicinski 
fakultet 

Atlas patologije Referentno 
djelo 

e-izdanje 

5. Prof. dr. sc. Jagoda 
Ravlić- Gulan i suradnici 

Medicinski 
fakultet 

Vježbe iz Fiziologije i 
patofiziologije II 

Udžbenik tiskano 
izdanje 

6. Doc. dr. sc. Dalen 
Legović 

Medicinski 
fakultet 

Koštano-tkivna banka Autorizirana 
predavanja 

e-izdanje 

7. Prof. dr. sc. Jagoda 
Ravlić-Gulan i suradnici 

Medicinski 
fakultet 

The textbook Practicals 
of Physiology and 
Pathology 

Udžbenik tiskano 
izdanje (300) 

8. Prof. dr. sc. Saša Ostojić 
i doc. dr. sc. Nina 
Pereza 

Medicinski 
fakultet 

Medicinska biologija: 
metodički priručnik s 
problemskim zadacima 

Ostala 
nastavna 
pomagala 

tiskano 
izdanje (200) 

 
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 17.  Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 
 

17.1. ISVURI – aktivnosti u 2018. godini 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 

 
I. Prihvaća se sljedeći projekt: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 
HRK (s uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 
PDV-om) 

3 %-18-13 
Prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević 

ISVURI – aktivnosti 
u 2018. godini 

99.630,00 kn 99.630,00 kn 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

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

 

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

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat je daje suglasnost Rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u 
vrijednosti iznad iznosa od 500.000,00 kn na okvirni sporazum o nabavi računala za Sveučilište 
u Rijeci, procijenjene vrijednosti 768.750,00 kn s PDV-om, a sukladno priloženom troškovniku 
i na Ugovor temeljem okvirnog sporazuma. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

18.2. - dekanu Pomorskog fakulteta u svrhu sklapanja sporazuma za provedbu 
projekata Fakulteta 
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću za poduzimanje 
pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna u svrhu sklapanja 
sporazuma za provedbu projekata Pomorskog fakulteta  kako slijedi: 

1. Izrada projekta „Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa“ 
naručitelja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u vrijednosti 2.760.000,00 kn 
(slovima: dvamilijunasedamstotinaišezdesettisućakuna) bez PDV-a, trajanje projekta:  10 
mjeseci,  Voditelj projekta prof .dr .sc. Damir Zec  

2. Izrada projekta Futureproof Skills for the Maritime Transport Sector, vrijednost projekta  
642.000,00 kuna (slovima:šestotinačetrdesetdvijetisućekuna), Voditelj projekta: prof. dr. 
sc.  Damir Zec, trajanje projekta:  48 mjeseci 

3. Izrada projekta Digitalising Logistics processes u vrijednosti  2.308.012,50 kn (slovima: 
dvamilijunatristotineosamtisućadvanaestkunapedesetlipa)  sklapanje Ugovora o 
financiranju (Subsidy Contract) - Regione del Veneto, Venezia - Veneto Region, Venice - 
Upravno tijelo Interreg programa HR-ITA (Managing Authority), Voditelj projekta: izv. 
prof. dr. sc. Edvard Tijan, trajanje projekta: 30 mjeseci  

4. Izrada projekta Promoting Maritime and Multimodal Transport  u vrijednosti  
1.803.750,00 kn (slovima: milijunosamstotinatritisućesedamstotinapedesetkuna), 
trajanje projekta: 30 mjeseci, Voditelj projekta: doc. dr .sc.  Dražen Žgaljić,  Autorita di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste - Port Network Authority of the 
Eastern Adriatic Sea, Trieste - Vodeći partner  

5. Izrada projekta Development of Energy Efficiency Plan and Services for the mobility for 
the Adriatic marina's  u vrijednosti  kn 918.750,00 kn (slovima: 
devetstotinaosamnaesttisućasedamstotinapedesetkuna), trajanje projekta: 30 mjeseci, 
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Neven Grubišić, sklapanje   Ugovora  o partnerstvu (PA) 
- ARIES - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. Venezia-Giulia, Trieste - ARIES 
- Special Agency Venezia-Giulia Chamber of Commerce, Trieste -Vodeći partner (Leader 
partner) 

6. Izrada projekta Maritime Environment-friendly Transport Systems u vrijednosti    
1.124.775,00 kuna (slovima: 
milijunstotinudvadesetičetiritisućesedamstotinasedamdesetipetkuna) 
Trajanje projekta: 30 mjeseci, Voditelj projekta: doc. dr. sc. Aleksandar Cuculić,  sklapanje   
Ugovora  o partnerstvu (PA) - University degli studi di Trieste - University of Trieste - 
Vodeći partner (Leader partner) 

7. Izrada projekta Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic 
Intermodal Network u vrijednosti 1.364.569,50 kn (slovima: 
milijuntristotinešezdesetičetiritisućepetstotinašezdesetdevetkunapedesetlipa)  Trajanje 
projekta: 30 mjeseci, Voditelj projekta: prof. dr. sc.  Dragan Čišić  Ugovor o partnerstvu 
(PA) - Comune di Ancona - Municipality of Ancona - Vodeći partner (Leader partner 

8. Izrada projekta Innovative exploatation of Adriatic Reefs in Order to strenghten Blue 
Economy   u vrijednosti  1.371.075,00  kn (slovima: 
milijuntristotinesedamdesetijednatisućasedamdesetpetstotinakuna)  Trajanje projekta: 
30 mjeseci, Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Zec, sklapanje Ugovora o partnerstvu (PA) 
- Comune di Ravenna - Municipality of Ravenna - Vodeći partner  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 19.  Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima, 
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19.1. - poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 
- Odluku o povjeri izvođenja nastave inozemnom profesoru emeritusu Darku Maveru iz predmeta 
Kriminalistički spoznajni proces u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. poslijediplomskog 
specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Sveučilišta  u Rijeci 
 

I. Senat daje suglasnost da se inozemnom profesoru emeritusu dr. sc. Darku Maveru sa 
Sveučilišta u Mariboru, Slovenija povjeri izvođenje nastave iz izbornog predmeta Kriminalistički 
spoznajni proces na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko istraživanje 
Sveučilišta u Rijeci u ljetnom semestru akademske godine 2018./.2019. 

II. Sredstva za plaćanje izvođenja nastave profesoru iz točke I. ove Odluke osigurana su iz 
sredstava poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
- Odluku o povjeri izvođenja nastave inozemnom profesoru Antonu Dvoršeku iz predmeta 
Organizacija kriminalističkog istraživanja u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.poslijediplomskog 
specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Sveučilišta  u Rijeci 
 

I. Senat daje suglasnost da se inozemnom profesoru dr. sc. Antonu Dvoršeku sa Sveučilišta u 
Mariboru, Slovenija povjeri izvođenje nastave iz izbornog predmeta Organizacija 
kriminalističkog istraživanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko 
istraživanje Sveučilišta u Rijeci u ljetnom semestru akademske godine 2018./.2019.  

II. Sredstva za plaćanje izvođenja nastave profesoru iz točke I. ove Odluke osigurana su iz 
sredstava poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 
 
- Odluku o povjeri izvođenja nastave inozemnom profesoru Robertu Esseru iz predmeta Usporedno 
i europsko kazneno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2018./.2019. poslijediplomskog 
specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Sveučilišta  u Rijeci 
 

I. Senat daje suglasnost da se inozemnom profesoru Robertu Esseru sa Sveučilišta u Passau, 
Njemačka, povjeri izvođenje nastave iz obveznog predmeta Usporedno i europsko kazneno 
pravo (Comparative and European Criminal Law) na poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci u ljetnom semestru akademske godine  

II. Sredstva za plaćanje izvođenja nastave profesoru iz točke I. ove Odluke osigurana su iz 
sredstava poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

19.2. - Ekonomski fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i 
istaknutim stručnjacima, bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, za akademske godine 
2018./2019. i 2019./2020. kako slijedi: 
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- Prof. dr. sc. Katja Zajc Kejžar (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
International Economics (nositelj izv. prof. dr. sc. Alen Host), 

- Prof. dr. sc. Maja Klun (Fakultet za Upravo Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
Comparative Tax Systems (nositeljice prof. dr. sc. Helena Blažić i doc. dr. sc. Maja Grdinić),  

- Prof. dr. sc. Boštjan Antončić (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
Fundamentals of Entrepreneurship (nositeljice doc. dr. sc. Mirjane Grčić Fabić), 

- Izv. prof. dr. sc. Darja Peljhan (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
Business Analysis and Planning (nositeljice prof. dr. sc. Nede Vitezić), 

- Prof. dr. sc. Marko Pahor (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmete: 
Statistics i 
Statistical Analysis (nositeljice izv. prof. dr. sc. Ane Štambuk), 

- Izv. prof. dr. sc. Lukasz Arendt (Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, 
Poljska) za predmet: National Economy (nositelja prof. dr. sc. Nade Karaman Aksentijević, 
prof. dr. sc. Nade Denona Bogović i izv. prof. dr. sc. Zorana Ježića), 

- Doc. dr. sc. Aleksandra Gorecka (Warsaw University of Life Scineces – SGGW, Faculty of 
Economic Sciences, Poljska) za predmet: International Forwarding and Logistics 
(nositeljice doc. dr. sc. Helge Pavlić Skender), 

- Prof. dr. sc. Mitja Ruzzier (Univeza na Primorskem, Kopar, Slovenija) za predmet: 
International Business 2 (nositelji prof. dr. sc. Heri Bezić i doc. dr. sc. Tomislav Galović), 

- Prof. dr. sc. Lenka Theodoulides (Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovačka) za 
predmet: Human Resource Management (nositelja prof. dr. sc. Nade Karaman 
Aksentijević i izv. prof. dr. sc. Zorana Ježića), 

- Doc. dr. sc. Patricia Bachiller (University of Zaragoza, Faculty of Economics and Business 
Studies, Španjolska) za predmet: Corporate Finance (nositeljice prof. dr. sc. Mira Dimitrić 
i doc. dr. sc. Ivane Tomas Žiković), 

- Doc. dr. sc. Gregor Pfajfar (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
International Marketing (nositeljice izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen i doc. dr. sc. Jasmina 
Dlačić), 

- prof. dr. sc. Simon Čadež (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: Cost 
Accounting (nositeljice prof. dr. sc. Mira Dimitrić), 

- izv. prof. dr. sc. Nina Ponikvar (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmet: 
Microeconomics 1 i Microeconomics 2  (nositelji prof. dr. sc. Ljerka Cerović, doc. dr. sc. 
Dario Maradin i doc. dr. sc. Nikolina Dukić Samaržija), 

- doc. dr. sc. Andrija Mihoci (Brandenburgische Technische Universität, Cottbus-
Senftenberg, Njemačka) za predmet: Bankarstvo (nositelja prof. dr. sc. Saše Žikovića). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

19.3. - Učiteljski fakultet 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na diplomskom 
sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku prof. dr. sc. Mileni Valenčič Zuljan, nastavnici Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u 
Ljubljani, Republika Slovenija, u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. iz 
predmeta Profesionalne kompetencije odgajatelja. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju suradnje Sveučilišta u Rijeci u izgradnji 
Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU: 
 

I. Prihvaća se poziv na suradnju Nacionalne i sveučilišne knjižnice Sveučilištu u Rijeci u izgradnji 
Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga 

II. Suradnja iz točke I. ove odluke obuhvaća :  
- stavljanje na raspolaganje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bibliografske baze podataka 

skupnog kataloga Sveučilišta u Rijeci, eksportirane u formatu ISO 2709 i 
- dozvolu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici da bibliografske podatke Sveučilišta u Rijeci u 

Hrvatskom nacionalnom katalogu poveže internetskim poveznicama s podacima o 
posjedovanju primjeraka pojedinih naslova na web stranicama skupnog kataloga i lokalnih 
kataloga sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 

III. Suradnja iz točke I. ove odluke isključuje dozvolu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici za 
ekstrakciju i parsiranje podataka o posjedovanju  primjeraka pojedinih naslova s web stranica 
pretraživača (OPAC-a) skupnog kataloga Sveučilišta i lokalnih kataloga knjižnica sastavnica 
Sveučilišta, do pribavljanja meritornog mišljenja  o pravu vlasnika softvera u kojem je izrađen 
OPAC da ne dozvoli ekstrakciju i parsiranje podataka iz OPAC-a skupnog kataloga Sveučilišta u 
Rijeci. 

IV. Zadužuje se Sveučilišna knjižnica Rijeka da s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom sklopi 
Sporazum o suradnji na izgradnji Nacionalnog skupnog kataloga, u kojem će se, u skladu s ovim 
odlukom, pobliže regulirati sadržaj suradnje, pojedini postupci i njezini nositelji, te međusobna 
prava i obveze. 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

Točka 21.  Razno 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija napominje kako će se 19. sjednica Senata održati 16. 
listopada 2018. godine, a zajednička sjednica Senata Sveučilišta i Savjeta Sveučilišta 6. studenog 2018. 
godine te zahvalila svima na doprinosu i zaključila 18. sjednicu Senata. 
 
 
Zapisnik sastavila 

    Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
Rijeka, 16. listopada  2018.  
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-21 
 
 
   rektorica 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 


