8. sjednice – izvanredna sjednice Skupštine
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
za mandatno razdoblje
ak. god. 2016./2017. i 2017./2018.
Početak

Završetak

31. siječnja 2017. g.
31. siječnja 2017. g.

SASTANAK JE SAZVAO
ZAPISNIČAR

ZAPISNIK
16:34 h
Sala Senata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće
Mažuranića 10, 51000 Rijeka
16:53 h

Kruno Topolski – predsjednik SZSuR
Slobodan Šolaja, tajnik SZSuR

VODITELJ

Kruno Topolski - predsjednik SZSuR

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:
Predstavnici u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci na razini Sveučilišta:
1.
Dora Nikolla
Društveno područje II
2.

Kruno Topolski

Izvanredni studiji

3.

Merljinda Ljušaj

Biomedicinsko i interdisciplinarno biotehnološko područje

Pravni fakultet
Fakultet zdravstvenih
studija
Medicinski fakultet

Zamjenici predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci na razini Sveučilišta:
4.

Ena Badžek

Tehničko područje

5.

Bruno Marasović

Društveno područje I

6.

Aleksandar Šušnjar

Humanističko područje

7.

Ivana Marinović

Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji

Tehnički fakultet
Fakultet za
menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu
Filozofski fakultet
Fakultet zdravstvenih
studija

Predloženi članovi Studentskih zborova sastavnica u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci:
8.

Šimun Rogoznica

Studentski zbor Tehničkog fakulteta

9.

Ines Šoštarić

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta

10.

Leonardo Lovričić

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

11.

Antonia Plišić

Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija

12.

Josip Aničić

Studentski zbor Medicinskog fakulteta

13.

Otavio Aničić

Studentski zbor Odjela za informatiku

14.

Daniel Brusić

Studentski zbor Građevinskog fakulteta

15.

Pegi Pavletić

Studentski zbor Odjela za biotehnologiju

16.

Marko Mirosav

Studentski zbor Odjela za fiziku

Predloženi zamjenici članova Studentskih zborova sastavnica u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci:
16.

Diego Dekanić

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

17.

Ema Karmelić

Studentski zbor Medicinskog fakulteta

Članovi Skupštine bez prava glasa
1

17.

Slobodan Šolaja

Tajnik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

18.

Andrea Mešanović

Predstavnica studenata poslijediplomskih studija u Senatu

19.

Marko Mesarić

Voditelj Ureda za udruge SZSUR

Pored članova Skupštine sjednici su bili nazočni:
20.

Lovre Bubičić

Potpredsjednik Studentskog zbora Pravnog fakulteta

Predsjednik SZSUR, Kruno Topolski pozdravlja prisutne te nakon provjere potpisne liste upozorava kolegu
Lovru Bubičića s obzirom na to da Odluka o imenovanju predstavnika Studentskog zbora Pravnog Fakulteta u
Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci nije dostavljena na vrijeme te radi nemogućnosti utvrđivanja
valjanosti Odluke kolega ne će imati pravo glasa na sjednici, a sukladno prepisci u emailu, kako je potrebno
očitovanje Glavne tajnice Sveučilišta u Rijeci, Roberte Hlača-Mlinar, dipl. iur. o zakonitosti dostavljene Odluke.
Lovre Bubičić napušta sjednicu.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda:
Predloženo je da se dnevni red (KLASA: 003-01/17-01/09 UR. BROJ: 2170-57-01-17-11) izmijeni kako slijedi.
DNEVNI RED
1.

Usvajanje dnevnog reda

2.

Izvještaj predsjednika

3.

Natječaj SZSUR za financiranje studentskih programa u 2017. g.

4.

Razno

Zaključak:
Nakon utvrđivanja kvoruma, izmijenjeni dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 16 glasova ZA.

Točka 2. Izvještaj predsjednika
Predsjednik SZSUR, Kruno Topolski – prepušta davanje izvještaja zamjeniku predsjednika s obzirom na to da nije
bio prisutan na sjednici Senata iz razloga nužnosti sudjelovanja na sastanku u M inistarstvu znanosti i obrazovanja
vezano za Državne stipendije i žalbeno povjerenstvo.
10. veljače 2017. g. u 16:30 sati održat će se Panel rasprava o programima kandidata za rektora u Akvariju na
kampusu, moderator će biti Nikola Baketa koji je nedavno obranio doktorski rad na temu Javne politike na visokim
učilištima od 2001. g. do 2013. g. Mole se svi da prouče programe kandidata i podijele obavijest o održavanju
rasprave.
Vezano za medijske napise „medijski linč“ na Studentski zbor Sveučilišta i sve ono za što se zalaže, posljednjih dana
vjerujem da ste svi već upoznati s razlozima pisanja i što sve stoji iza toga, da zapravo sve ono što je navodno
sporno je već raspravljano i govoreno o tome, kao i što se tiče Student Day Festivala. Moram komentirati kako me
danas iznenadila informacija da je Student Day Festival događaj koji promovira alkoholiziranje i pijančevanje što je
komentirao Filip Kavran postavljanjem pitanja na današnjem predstavljanju programa kandidata za rektora u
organizaciji udruge Universitas. Student Day Festival kao što svi pretpostavljam znate je usmjeren na zabavu, kulturu
(tjedan dana traje „Culture Week“), znanstveni dio, promociju sporta i sportskih aktivnosti i studentskih organizacija
na Sveučilištu. Te se mole svi da kad istupaju u javnosti o Student Day Festivalu jasno iskažu što je SDF i što
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci radi.
Također je potrebno reći kako na 1. sjednici Skupština nije potpisala Sporazum o organizaciji SDF -a, veće je dana
suglasnost za potpisivanje, a kojeg je potpisao Rektor nakon ostvarenja potrebnih uvjeta za potpisivanje.
Šimun Rogoznica, zamjenik predsjednika – na posljednjoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 27. siječnja
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2017. g. usvojen je Proračun SZSUR i Financijski izvještaj za 2016. g. koji je prethodno usvojen od strane Odbora
za proračun Sveučilišta u Rijeci. Također je potvrđena Odluka o izboru predstavnika studenata za člana Senata
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2016./2017. (Klasa: 003-01/17-01/08 Ur. broj: 2170-57-01-17-3)
kojom je Maja Miloš izabrana za predstavnicu studenata u svojstvu člana Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova
poslijediplomskih studija i Robert Doričić kao njezin zamjenik.
Predsjednik SZSUR, Kruno Topolski – postavlja upit imaju li voditelji ureda SZSUR što za izvijestiti.
Josip Aničić, predstavnik MedRi – voditelj Ureda za znanost SZSUR – obzirom na napise u novinama, jako se
malo daje medijskog prostora Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci da prezentira svoje aktivnosti kao što su
Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za studentske programe u 2017. g. smatra da je nužno da svi kao
Skupština budu složni i da brane odluke koje su zajednički donesene. Također prilikom javnih istupa da se
argumentirano stavi naglasak na aktivnosti koje SZSUR provodi, jer je očito da to nije medijima interesantno, već se
piše o informacijama kao što je „nabavka kamere“.
Zaključak:
Izvještaji su jednoglasno usvojeni sa 16 glasova što predstavlja 2/3 glasova.

Točka 3. Natječaj SZSUR za financiranje studentskih programa u 2017. g.
Predsjednik SZSUR, Kruno Topolski - Predlaže se produljenje roka za prijavu projekata na Natječaj
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2017. g. s utorka 31. siječnja
2017. g. na utorak 7. veljače 2017. g. u 23:59:59 sati.
Elektronski je već sve potvrđeno no potrebno je izglasati na sjednici.
Prijedlog je upućen s obzirom na to da je do nedjelje bilo prijavljeno svega 3 3 projekta.
Svi su pozvani da popune tablicu s podatcima o članovima i zamjenicima Povjerenstva SZ sastavnice.
Također se zbog prigovora prijavitelja projekata povećava broj znakova u poljima za unos teksta unutar
aplikacije, kako slijedi:

Naziv
polja
Profil korisnika
Opis projekta
Opis problematike
Cilj projekta
Budući razvoj
Medijska vidljivost
Očekivani rezultati
Način praćenja

Staro
150
1500
1200
200
200
250
250
400

Novo
250
1900
1500
550
950
650
900
1200

Mole se svi koji do sad nisu dostavili da dostave odluke sukladno članku 13. Pravilnika o financiranju rada
Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/1501/23 UR. BROJ: 2170-57-01-15-1), od 17. lipnja 2015. g. - Odluku o imenovanju člana povjerenstva i njegova
zamjenika iz redova nastavnog osoblja (odluku donosi čelnik sastavnice na prijedlog SZ sastavnice) i Odluku o
imenovanju člana povjerenstva i njegova zamjenika iz redova studenata (odluku donosi SZ sastavnice), potrebno
je da posljednja odluka sadrži naznaku predsjednika povjerenstva.
Evaluacije neće biti moguće bez imenovanja svih povjerenstava.
Svi prisutni pozvani su da komentiraju prijedlog.
Zaključak:
S obzirom na to da nema komentara, prijedlog je jednoglasno usvojen sa 16 glasova ZA.

Točka 4. Razno:
Predsjednik SZSUR, Kruno Topolski – moli sve da predaju financijska izvješća sukladno članku 23. Pravilnika o
financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci
(KLASA: 011-01/15-01/23 UR. BROJ: 2170-57-01-15-1), od 17. lipnja 2015. g.
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Šimun Rogoznica, zamjenik predsjednika- moli sve da podijele obavijesti o produženju natječaj.
Ines Šoštarić, predstavnica SZ UfRi - može li član povjerenstva za evaluaciju projekata SZ sastavnice biti član
Studentskog zbora.
Predsjednik, Kruno Topolski - član Povjerenstva ne može biti član organizacije koja se prijavljuje na Natječaj.
Također sukladno zaključcima koji proizlaze iz Plana i programa rada SZSUR za 2017. g., poslat će se svima pozivi
za konkretne sastanke kao i za sastanke vezano za organizaciju Student Day Festivala. Sukladno sporazumu
predviđene su radne grupe za kreiranje sadržaja, tako će se za glazbeni dio održati sastanak oko definiranja
programa ovaj tjedan.
Mole se svi da dostave podatak koliko iznosi upisnina na prvu godinu i na višu godinu za svaku sastavnicu, kao i
trošak promocije i gdje se promocija održava. Radi velikih razlika po sastavnicama potrebno je da se ovi troškovi
usklade.
Na pojedine članove Skupštine SZSuR vršeni su pritisci vezano za izbore za rektora, te se mole svi ostali u slučaju
da se slično dogodi njima jave kako bi se poduzeli potrebni postupci i spriječili daljnji pritisci i što se sve može učiniti
u cijelom tom procesu. Zaista je iznenađujuće da se pritisci vrše na ovaj način i koliko to zaista nisko može ići.
Zahvaljuje se svima na dolasku na sjednicu, iako kratku i sazvana je izvanredno s obzirom na to da je sazvana
unutar tri dana na prijedlog većine članova Skupštine SZSuR.

KLASA: 003-01/17-01/07
UR. BROJ: 2170-57-01-17-05
Zapisničar
_____________________
Slobodan Šolaja

M. P.

Predsjednik SZSuR
_____________________
Kruno Topolski
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