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1. UVOD – STRATEGIJA RAZVOJA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE 
 

Grad Rijeka je u svojoj Strategiji razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine kao jedan od 
osnovnih strateških ciljeva utvrdio i strateški cilj "Na temeljima društva znanja i novih tehnologija 
razviti konkurentno gospodarstvo". 

Taj je strateški cilj usmjeren na razvijanje konkurentnog gospodarstva temeljenog na novim 
znanjima i novim tehnologijama. Pri tome je upravo Sveučilište u Rijeci apostrofirano kao najjača 
znanstveno-istraživačka institucija na širem regionalnom području koja bi trebala znatno pridonijeti 
brzom transferu znanja i tehnologije što postaje conditio sine qua non očekivanog razvoja riječkog 
gospodarstva u budućnosti, kako onoj bliskoj, tako i onoj prividno dalekoj (sjetimo se da prije 20 
godina nitko nije ni pomišljao da ćemo se svakodnevno služiti pametnim telefonima!). 

Upravo u navedenom se Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci profiliraju kao najznačajniji 
partneri, a njihovo partnerstvo i savezništvo se ponajprije očituje u povezivanju u nove 
organizacijske oblike temeljene na zajedničkim interesima i sudjelovanju u pripremi projekata za 
EU fondove. 

Prvi prioritet unutar ovog strateškog cilja ostvaruje se kroz razvoj tehnoloških i 
poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja. 

Radi ostvarivanja strateških ciljeva koji su navedeni osnovan je Odbor za kvalitetu 
Sveučilišta u Rijeci koji broji 23 člana, a u kojem sudjeluje i predstavnik Grada Rijeke kao jedan od 
2 predstavnika vanjskih korisnika. Prema Pravilniku o sustavu za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci, nadležnost djelovanja Odbora za kvalitetu je upravljanje sustavom za 
kvalitetu te provedba strateškog planiranja i donošenja odluka o smjernicama i postupcima 
osiguranja i unaprjeđenja kvalitete. Tijekom 2014. godine provedeno je samovrednovanje na svim 
znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Ostale aktivnosti Centra za 
unapređivanje i osiguravanje kvalitete su: sudjelovanje u IPA projektu “E-Quality: linking quality 
and social inclusion in higher education in Croatia” (E-kvaliteta: povezivanje kvalitete i socijalne 
uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj),tehnička podrška provedbi vrednovanja nastave 
od strane studenata za sastavnice koje vrednovanje provode u papirnatom obliku te prilagodba 
postupka vrednovanja nastave putem Informacijskog sustava visokih učilišta RH, provedba 
aktivnosti za poboljšavanje sustava osiguravanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja u postupku 
dobivanja certifikata Agencije za znanost i visoko obrazovanje i praćenje provedbe Strategije 
Sveučilišta u Rijeci. Treba naglasiti da su strategije Sveučilišta i Grada Rijeke međusobno 
usklađene, te se kontinuirano razmatraju aktivnosti njihove zajedničke provedbe. 

 
2. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI U RAZDOBLJU OD 2001. DO 2003. 
GODINE (s osvrtom na zaključke sjednice Gradskog vijeća održane 29. ožujka 2001. godine) 

 
Ne vraćajući se na daleke povijesne činjenice u svjetlu kojih se tadašnje visoko školstvo u 

gradu na Rječini vezuje uz protureformacijski pokret i red isusovca djelovanje kojih je u XVII. 
stoljeću obilježilo i razvoj riječkog visokog školstva i znanosti, preskačemo tri stoljeća turbulentne i 
bremenite riječke povijesti. 

Na samom početku ovog tisućljeća, Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 29. 
ožujka 2001. godine razmatralo je Informaciju o stanju i razvoju Sveučilišta i Veleučilišta u 
Rijeci te donijelo zaključke kojima je ocijenilo nužnim da Grad Rijeka sa Sveučilištem i nadalje 
ostvaruje kontinuiranu suradnju, ponajprije po pitanju zahtjeva za izradom multidisciplinarnih 
razvojnih projekata od posebnog interesa za Grad. 

Tadašnje Gradsko vijeće podržalo je prijedlog kapitalnih ulaganja na području visokog 
školstva te je istaknuto da će Grad Rijeka, u okviru raspoloživih mogućnosti, osigurati odgovarajući 
iznos sredstava za sufinanciranje istih, tijekom sljedećih proračunskih godina. Gradsko vijeće je 
svojim zaključkom poduprlo napore Sveučilišta i Veleučilišta za promjenu svog financijskog 
položaja u sustavu financiranja iz državnog Proračuna, zalažući se pritom za razmjerni sustav 
financiranja koji podrazumijeva da se svako sveučilište/veleučilište u Hrvatskoj financira iz 
državnog proračuna sukladno svom značaju za zajednicu u kojoj djeluje. 

Utvrđeno je da će Grad Rijeka i nadalje sudjelovati u rješavanju stambene problematike 
nastavničkog kadra, ali isključivo prema prijedlogu Senata ovih institucija. Isto tako prihvaćena je 
inicijativa za sufinanciranjem rada Studentskog savjetovališta koje djeluje pri Filozofskom fakultetu. 

Istim zaključkom Grad Rijeka prihvatio je već te 2001. godine i inicijativu da bude jedan od 
suosnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 
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3. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI U RAZDOBLJU OD 2001. DO 2015. 
GODINE 
 

U razdoblju od travnja 2001. godine do lipnja 2015. godine (kada se izrađuje ova 
Informacija)  razvijena je impresivna suradnja Grada i Sveučilišta, koja se, radi preglednosti, izlaže 
u nekoliko tematskih cjelina koja čine izvješća pojedinih upravnih tijela Grada Rijeke o suradnji sa 
Sveučilištem, kako u segmentu velikih kapitalnih projekata kao što je izgradnja Sveučilišnog 
kampusa (Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjel 
gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i Odjel gradske uprave 
za komunalni sustav) tako i u svim ostalim vidovima suradnje kroz razne programe i sadržaje, a 
naročito kroz rad Zaklade Sveučilišta u Rijeci (o čemu se Gradsko vijeće redovito godišnje 
izvješćuje) i kroz programsku suradnju Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Zavoda za 
informatičku djelatnost u dijelu koji se odnosi na STARTUP INKUBATOR, Ured za transfer 
tehnologije, centre kompetencija i projekt EnterYouth, ne zanemarujući nijedan vid suradnje bilo 
kojeg upravnog tijela. 

Iz ovih razloga, ponavljanje pojedinih kapitalnih projekata i/ili programa na više mjesta 
unutar Informacije odraz je činjenice kako je riječ o u uistinu značajnim projektima koji zahtijevaju 
sinergijsko djelovanje nekoliko upravnih tijela Grada. 

 
3.1. IZGRADNJA SVEUČILIŠNOG KAMPUSA NA TRSATU 

 
Ideja o izgradnji novog sveučilišnog grada na mjestu vojarne Trsat razvijena je vrlo rano, 

polovicom devedesetih godina i tijekom izrade prvih prostornih analiza u sklopu pokretanja izrade 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke. Tada je, naime, nedvojbeno zaključeno kako razvoj 
modernog riječkog sveučilišta nije moguć na prostorno neuvjetnim i/ili poddimenzioniranim i 
raspršenim građevinama i lokacijama, te je potrebno osmisliti lokaciju na kojoj će biti omogućen 
koncentrirani razvoj sveučilišnih sadržaja i funkcija s razinom prostornog standarda i novih 
građevina i vanjskih prostora, sukladnih potrebama suvremenog visokog školstva i znanosti. Takva 
je lokacija prepoznata upravo na prostoru tadašnje vojarne Trsat, ista je uključena u Prijedlog 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke te je već 2001. godine, u suradnji Sveučilišta i Grada, 
pokrenuta izrada Programa izgradnje kampusa riječkog Sveučilišta na području vojarne Trsat.   

Uloženi napori omogućili su da 2003. godina bude višestruko značajna za realizaciju 
postavljene ideje. Naime, polovicom 2003. godine Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o donošenju 
prostornog plana uređenja grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
31/03), u razdoblju rujan-studeni 2003. trajao je raspis javnog natječaja za izradu urbanističko-
arhitektonskog rješenja područja Sveučilišnog kampusa, a 19. prosinca 2003. godine, nakon 
višegodišnjih pregovora, između Republike Hrvatske – Ministarstva obrane i Grada Rijeke 
sklopljen je Ugovor temeljem kojeg je Republika Hrvatska u korist Grada Rijeke prenijela pravo 
vlasništva na nekretninama unutar bivšeg vojnog kompleksa "Trsat", s obvezom da se kroz daljnje 
urbanističko planiranje utvrde površine koje će biti dodijeljene za izgradnju i razvoj Sveučilišta u 
Rijeci i Kliničkog bolničkog centra. 

Na ovom mjestu potrebno je napomenuti kako je bilo i suprotnih razmišljanja, tj. takvih koja 
su zagovarala komercijalizaciju površina u skladu s tada izraženim tranzicijskim trendovima 
okrenutim prema izgradnji trgovačkih, stambenih i drugih sadržaja, no varljiva i kratkoročna korist 
vrlo brzo je osporena upravo dobro provedenom analitičkom pripremom projekta kampusa. 

Donošenjem Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 2007. godine ideja kampusa u 
cijelosti je prostorno razvijena te dograđena idejom razvoja cjelovitog Kliničkog bolničkog centra na 
sušačkom lokalitetu i njegovog funkcionalnog i infrastrukturnog povezivanja s kampusom. Radi 
višestrukih mogućih sinergijskih učinaka, na ovaj način stvorena je dokumentacijska osnova 
razvoja ne samo „Akropole znanja“, kako je područje kampusa nazvao pokojni akademik Boris 
Magaš, već i akropole znanosti. 

 
3.1.1. Vrijednost zemljišta preuzetog od RH 

 Prema Ugovoru od 19.12.2003. godine, Republika Hrvatska je u korist Grada Rijeke 
prenijela pravo vlasništva na zemljištu unutar bivše vojarne "Trsat" u ukupnoj površini od 
355.734,00 m2.  
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 Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, vrijednost zemljišta na dan 31.05.2004. 
godine iznosila je ukupno 90.107.422,20 kuna, odnosno 253,30 kn/m2 zemljišta.  
 Od navedene površine, u obuhvat Sveučilišnog kampusa ulazi 309.007,00 m2 vrijedno 
78.271.473,10 kuna dok su preostale površine (51.536 m2) namijenjene gradnji kompleksa 
Kliničkog bolničkog centra, te prometnica i infrastrukture. 

 
3.1.2. Vrijednost građevinskih objekata  preuzetih od RH 

 Prema procjeni sudskog vještaka, vrijednost građevina unutar bivšeg vojnog kompleksa 
"Trsat" procijenjena je primjenom prosječne jedinične vrijednosti u iznosu od 4.411,53 kn/m2, kako 
slijedi: 
- zidani objekti ............................. 116.158.447,00 kn 
- objekti vanjskog uređenja ...........    7.682.186,00 kn 
- objekti infrastrukture i priključci .....  3.169.889,00 kn 
   ukupno =     127.010.522,00 kn 
 Od zidanih građevina, zadržane su zgrada ex Komande, površine oko 8.200 m2, 
prenamijenjena u Akademiju primijenjenih umjetnosti, te manja zgrada ex vojarne istočno od nje, 
prenamijenjena u Znanstveno-tehnološki park, površine  3.800 m2, odnosno sveukupno 12.000 
m2, vrijednost kojih, prema izvornoj procjeni sudskog vještaka, iznosi 52.938.360,00 kuna. 
 Sve ostale građevine su uklonjene, kao i objekti infrastrukture i priključci koji su, u kontekstu 
nove namjene, bili praktički neuporabivi. 
 
 Temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja, sklopljenim u travnju 2005. godine, 
Sveučilištu u Rijeci dodijeljeno je nekretnina u ukupnoj vrijednosti od 131.209.833,10 kn. 

 
3.1.3. Provedba Ugovora (2004.) 

   Provedba Ugovora o prijenosu vlasništva Gradu Rijeci od 19.12.2003. odnosno uknjižba 
nekretnina povjerena je Zajedničkom odvjetničkom uredu Veljko Knežević i Zvjezdana Milanović- 
Ljubojević iz Rijeke. Ugovorom sklopljenim između odvjetničkog ureda i Grada Rijeke od 2004. 
godine ugovorene su odvjetničke usluge u iznosu od 463.600,00 kuna. (s PDV-om). 
 

3.1.4. Priprema prostorno-planske i druge dokumentacije (2003.-2005.) 
 
Programski zadatak: Natječaj za urbanističko-arhitektonsko rješenje Sveučilišnog 
kampusa 
U cilju raspisa Javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje Sveučilišnog kampusa, 
2003. godine Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
izradio je cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju vrijednost koje se može procijeniti na oko 
30.000 kuna. 
Izrada prostorno-planske dokumentacije 
Temeljem prvonagrađenog urbanističko-arhitektonskog rješenja Sveučilišnog kampusa, 
izrađen je detaljni plan uređenja kao preduvjet za izdavanje dozvola i izgradnju Sveučilišnog 
kampusa.   
U svibnju 2015. godine donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu, kojima će se, 
pored ostalog, ispuniti zahtjevi Sveučilišta u vezi planskog zadržavanja STEP-a kao i manjih 
prilagodbi koje su prepoznate kao potrebne tijekom korištenja Kampusa. Potrebna sredstva 
procjenjuju se na 150.000,00 kuna. 
 
Geodetske usluge tijekom izrade planske dokumentacije   30.000,00 kn 
 
Programski zadaci i provedba natječaja za pojedine građevine u Kampusu 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je sudjelovao 
u pripremi projektnog zadatka i sve potrebne dokumentacije te za potrebe Sveučilišta proveo u 
cjelini opći, projektni, u jednom stupnju, natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja 
studentskog smještaja i prehrane unutar Kampusa u Rijeci. Vrijednost izvršenih poslova može 
se procijeniti na oko 60.000,00 kuna 
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3.1.5. Izrada projektne dokumentacije                       1.101.461,00 kn 
 
- Idejno rješenje prometnica i komunalne infrastrukture prema Detaljnom  
planu uređenja (Geoprojekt d.o.o.) 

108.275,00 kn,

- Idejni, glavni i izvedbeni projekt izgradnje Sveučilišne avenije, I. faza 129.625,00 kn,
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt produženja Ulice Vjekoslava Dukića 129.625,00 kn, 
- Izrada izvedbenog projekta spoja Sv. avenije I. faza s Krautzekovom ul. 84.180,00 kn,
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije oborinskog kolektora u 
Ulici Vjekoslava Dukića 

85.156,00 kn,

- Izvedbeni projekt spoja produžene ulice Vjekoslava Dukića (GU 5) 24.600,00 kn.
 
 U ovom je trenutku u izradi je slijedeća projektna dokumentacija: 
- idejni, glavni i izvedbeni projekt izgradnje Sveučilišne avenije II. faza 190.000,00 kn,
- izmjena idejnog projekta atletskog stadiona na Kampusu, procjena   350.000,00 kn.

 
3.1.5. UKUPNO s PDV-om: 1.101.461,00 kn 

3.2. ZEMLJIŠTE  
 
3.2.1. Pravo građenja za I fazu Sveučilišnog Kampusa u vrijednosti        31.577.897,80 kn 

  
 Sukladno Detaljnom planu uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog 
centra (2005.), te Programu izgradnje I faze Kampusa, koje je utvrdilo Sveučilište u Rijeci, na dijelu 
predmetnih nekretnina u površini od 119.857,00 m2, temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja 
od 6.lipnja 2007. godine osnovano je pravo građenja u korist Sveučilišta u Rijeci. Dana 3. lipnja 
2009. godine sklopljen je Dodatak Ugovoru kojim je Grad Rijeka osnovao pravo građenja na  
dodatnih 4.809 m2. 
Ukupna površina za izgradnju I faze Kampusa na kojoj je osnovano pravo građenja iznosi 124.666 
m2, procijenjene vrijednosti (primjenom iznosa za I fazu) 31.577.897,80 kuna.  

 
3.2.2. Pravo građenja za II fazu Sveučilišnog Kampusa u  vrijednosti      38.270.829,75 kn 
 

 Ugovor o pravu građenja za II fazu realizacije sklopljen je sa Sveučilištem 3.12.2013. 
godine. Ukupna površina zemljišta II faze iznosi  68.956,45 m2. Pravo građenja dano je bez 
naknade, a sukladno Cjeniku građevinskog zemljišta njegova vrijednost iznosi  38.270.829,75 
kuna. 

 
3.2.3. Otkup zemljišta za prometnice - lokacija Sveučilišne avenije i Ulice Radmile 
Matejčić 
- dosad utrošeno ukupno 4.444.889,91 kn, tijekom 2015. godine planirano utrošiti 
1.080.530,00 kn, 
sveukupno za prometnice 5.530.419,91 kn 
 

 Iako prostrano, unutar područja Sveučilišnog kampusa nije bilo moguće planirati i 
projektirati prometnu mrežu u cijelosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, te je u svrhu 
izgradnje spoja Sveučilišne avenije i nastavka Dukićeve ulice od fizičkih osoba Grad Rijeka otkupio 
2.700 m2 zemljišta sa stambenom zgradom, a za daljnju gradnju Sveučilišne avenije otkupljeno je 
dodatnih 830 m2, ukupne vrijednosti 4.262.959,51 kuna.  
 Za izgradnju II faze Sveučilišne avenije Grad Rijeka je otkupio 403,66 m2 zemljišta ukupne 
vrijednosti 181.930,40 kn. Za preostali dio zemljišta otkup je u tijeku, tj. u 2015. godini planira se 
otkupiti zemljišta u vrijednosti 855.530,00 kn, a izvlaštenjem riješiti zemljište u vrijednosti 
235.000,00 kn (odnosno ukupno 1.080.530,00 kn). 
 Za stvarne troškove pripreme (parcelacije, procjene vrijednosti, uklanjanja građevina) 
utrošeno je još ukupno 114.536,00 kn. 
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REKAPITULACIA – LOKACIJA SVEUČILIŠNOG KAMPUSA 
 
Sve navedeno možemo rekapitulirati kako slijedi. 
 

1. Vrijednost nekretnina dodijeljenih Gradu Rijeci Ugovorom s RH 217.117.944,20 kn
2. Vrijednost ulaganja Grada Rijeke u lokaciju Sveučilišnog kampusa 
- provedba ugovora s RH (odvjetničke usluge) – trošak Grada Rijeke 463.600,00 kn
- Priprema prostorno-planske i druge dokumentacije   270.000,00 kn
- Izrada projektne dokumentacije   1.101.461,00 kn
- Vrijednost neuporabivih i uklonjenih građevina i infrastrukture 74.072.162,00 kn
- Vrijednost zgrada dodijeljenih Sveučilištu na Kampusu 52.938.360,00 kn
- vrijednost zemljišta za koje je dan pravo građenja za I i II fazu 69.848.727,55 kn
- stvarni troškovi pripreme (parcelacije, procjene) 114.536,00 kn
- zemljište otkupljeno za prometnice  4.444.889,91 kn
- otkup zemljišta za prometnice planiran u 2015.  1.080.530,00 kn
- vrijednost stvarnih troškova pripreme na lokaciji Kampus Trsat 114.536,00 kn
SVEUKUPNO 204.448.802,46 kn

 
3.3. DRUGE LOKACIJE KOJE SU RJEŠAVANE ZA SVEUČILIŠTE U RIJECI 
 
Darovanje zemljišta za izgradnju stanova za Sveučilište na Drenovi 

 
 Radi izgradnje višestambenih građevina za potrebe Sveučilišta u Rijeci, sukladno Odluci o 
donošenju Detaljnog plana uređenja središta područja Drenova ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 6/02), godine 2003. Grad Rijeka darovao je Sveučilištu u Rijeci 3.483 m2 
građevinskog zemljišta, ukupne vrijednosti 2.281.365,00 kn. Za opremanje lokacije prometnom i 
komunalnom infrastrukturom Grad Rijeka otkupio je i/ili izvlastio dodatnih 2.691 m2 zemljišta,  u 
vrijednosti 518.964,52 kn. 
- vrijednost zemljišta dodijeljenih Sveučilištu na lokaciji Drenova        2.281.365,00 kn  
- vrijednost radova na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture    11.126.069,94 kn 

 
UKUPNA REKAPITULACIJA 
1. VRIJEDNOST ULAGANJA I ZEMLJIŠTA – LOKACIJA KAMPUS         204.448.802,46 kn 
2. VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA I ULAGANJA  – LOKACIJA DRENOVA   13.926.399,46 kn 
 
3.4. IZGRADNJA CESTA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS 

NA TRSATU I PLANIRANJE DALJNJE IZGRADNJE PROMETNICA I INFRASTRUKTURE 
 

U izgradnji infrastrukture i prometnica na Kampusu uz Grad Rijeku i KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka sudjelovali su i HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o, 
Elektroprimorje Rijeka, HT – hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb i TD Energo d.o.o. Rijeka. 

 
3.4.1. Izgradnja cesta i komunalne infrastrukture  

Sveučilišna avenija – I faza predstavlja dvosmjernu prometnicu s četiri traka, autobusnim 
stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je oko 275 metara, širine kolnika 12 m, s 
obostranim nogostupima minimalne širine 2 metra. U sklopu izgradnje ulice izvedene su instalacije 
vodoopskrbe, oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, hidrantske mreže, elektroinstalacije 
visokog i niskog napona, javne rasvjete, DTK instalacije, pilonovoda i vrelovoda. 

 
Radovi izvedeni tijekom 2010. godine:  
- Cesta u ukupnoj površini od 6.400 m2 
- Zelene površine u površini od 200 m2 od ukupno 500 m2 
- Javna rasvjeta u dužini od 155 m od ukupne dužine od 1.175 metara 
- Za DTK kanalizaciju položeno je ukupno 1.610 metara cijevi 
-  Sanitarni kolektor u dužini od 58 metara od ukupno 426 metara 
-   Vodovod u dužini od 47 metara od ukupno 427 metara. 
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Produženje Dukićeve ulice je dvosmjerna sabirna prometnica s tri prometna traka, 
autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, 
a završava na spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 metara, sa 
širinom kolnika od 9 m plus obostrani nogostupi sa minimalnom širinom od 2 metra. U sklopu 
izgradnje ulice izvedene su instalacije vodoopskrbe, oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih 
voda, hidrantske mreže, elektroinstalacije visokog i niskog napona, javne rasvjete, DTK 
instalacije, plinovoda i vrelovoda.  

Radovi izvedeni tijekom 2010. godine: 
- Ceste u ukupnoj površini od 6.250 m2 
- Zelena površina u površini od 500 m2 od ukupno 700 m2 
- Javna rasvjeta u dužini 200 m od ukupne dužine od 1075 metara 
-  Sanitarni kolektor ukupno 192 metara 
-  Vodovod ukupno 588 metara. 
 
Oborinski kolektor uz Krautzekovu, u dužini od 245 metara. 
Pješački koridori 
- Oborinski kolektor u dužini od 360 metara. 
- DTK ukupno 640 metara. 
Oborinska odvodnja Dukićeve ulice (izgradnja separatora) 

Izgrađen je separator kao dio oborinske odvodnje cesta na Sveučilišnom kampusu. Ovaj 
dio se odnosi na pročišćavanje oborinskih voda. Sa dovršetkom izgradnje separatora 
završena je i izgradnja cesta u Sveučilišnom kampusu.  
 
Ukupno utrošena sredstva Grada Rijeke 
 

Javna rasvjeta  906.006,45 kn
CESTE 13.339.616,10 kn
UKUPNO INVESTICIJE (Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav)  

14.245.622,55 kn

PROJEKTI-PRIJENOS (Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem)  

531.727,23 kn

UKUPNO INVESTICIJE (komunalni sustav+urbanizam) 14.777.349,78 kn
 

3.4.2. Aktivnosti koje se provode 2014. i 2015. godine - Sveučilišni kampus Trsat – II 
FAZA  

Mora se istaknuti činjenica kako je nužno dodatno intenzivirati koordinaciju između sudionika u 
projektu da bi se detaljno razradila dinamika provedbe projekta (hodogram aktivnosti) te se 
precizno podijelila pojedina zaduženja i obveze sudionika, što bi trebalo pokrenuti Sveučilište kao 
primarni nositelj projekta. 

 
3.4.3. Ostale aktivnosti u daljnjoj izgradnji (II faza) Kampusa 
Realizacija II faze Sveučilišnog kampusa predviđa opsežan program izgradnje građevina 

Tehničkog, Ekonomskog, Medicinskog i Fakulteta zdravstvenih studija, te izgradnju još 8 paviljona 
studentskog smještaja, od kojih su tri već u izgradnji, kao i izgradnju Društveno-kulturnog centra, 
za koji je već izdana građevinska dozvola. Za otvorene sportske terene izdana je lokacijska 
dozvola, a u tijeku je izrada projekta trodijelne sportske dvorane te novog atletsko-nogometnog 
stadiona. 

Europski fond za regionalni razvoj uvrstio je projekte Sveučilišta u Rijeci na tzv. indikativnu 
listu EU projekata koji se financiraju iz EU sredstava (u lipnju 2014. godine), putem Europske 
investicijske banke (EIB) financira se izgradnja tri paviljona, sportske dvorane, otvorenih sportskih 
terena i Društveno-kulturnog centra, a održavanje Europskih sveučilišnih igara svakako će 
potaknuti pravovremenu realizaciju dijela navedenih projekata. 

Osim građevinskih zahvata, Sveučilište je pokrenulo projekt razvoja istraživačke infrastrukture 
i trenutno ima 100-tinjak otvorenih javnih nabava u ukupnoj vrijednosti od cca 180.000.000,00 
kuna (odnosno 24.000.000 €).  

Kako bi objekti koji su u izgradnji mogli biti stavljeni u funkciju, a novi se mogli graditi, od 
izuzetne važnosti je izgradnja gradskih ulica i šetnica s pripadajućom infrastrukturom. Potpisan je 
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Ugovor o prijenosu prava građenja sa Sveučilišta na  TD Energo d.o.o. Nadalje, TD Energo je 
potpisao ugovor s European Bank for reconstruction and development (EBRD). Objavljen je 
natječaj za izradu projekata sanacije nekih podstanica i cjevovoda, a za toplanu/energanu još nije 
pokrenut izbor novog projektanta. 

Naravno u dijelu planiranja i izgradnje objekata infrastrukture, a naročito prometnica, trebalo bi 
spomenuti zajednički sastanak koji je održan 25. srpnja 2014. godine i na kojem je u najkraćim 
crtama istaknuto sljedeće:  

 Sveučilište očekuje od Grada Rijeke i komunalnih/trgovačkih društava pomoć i sugestiju u 
realizaciji izgradnje gore navedenih objekata 
 Od izuzetne važnosti za Sveučilišni kampus na Trsatu je rješavanje vodoopskrbe za II fazu 
 Za opskrbu objekata II faze potrebno je obaviti i radove izvan samog zahvata Kampusa. 
Surađuje se s Gradom, jer preduvjet opskrbe ovog područja je vodosprema na Strmici i dio 
vodovoda, koji će osigurati dovoljan tlak vode u Kampusu, što je tehnički i izvedbeno složen 
problem 
 KD VIK d.o.o. RJ Vodovod je svoje postojeće objekte prilagodio faznoj izgradnji Kampusa, 
ali je dio problema izvan tih ingerencija i mogućnosti. 
 
3.4.4. Stanje projektne dokumentacije za gradske ulice i šetnicu 

Grad Rijeka, odnosno nadležni Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem izrađuje, kako je već napomenuto, projektnu dokumentaciju II faze 
Sveučilišne avenije te predlaže  da se projektanti objekata što prije uključe u suradnju s Gradom. 
Poseban problem predstavlja izgradnja prometnice na sjevernom dijelu Kampusa (spoj na Kačjak), 
zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.  

S obzirom da još uvijek nisu do najmanjih detalja uređeni odnosi između Grada i Sveučilišta 
u odnosu na cjelovitu provedbu II faze izgradnje Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije do 
sada za to utrošio financijska sredstva.  

Bez posebne potrebe da se ovdje opisuju nadležnosti Odjela gradske uprave za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja i građenje ipak se njihov doprinos naglašava kao primjer 
izuzetno dobre suradnje Grada i Sveučilišta. Ovaj Odjel je u svim fazama dao aktivnu podršku 
provedbi izgradnje Kampusa na Trsatu. Vođenje upravnih postupaka izdavanja svih potrebnih 
dozvola za objekte koji su do sada realizirani kao i oni koji će to biti u sljedećim fazama provodilo 
se u najkraćim mogućim rokovima te je pružena sva potrebna stručna pomoć Sveučilištu kao 
investitoru, kao i svim ostalim sudionicima u projektu izgradnje Kampusa. 

 
3.5. SVEUČILIŠNA BOLNICA NA TRSATU 
 

Klinički bolnički centar Rijeka (KBC Rijeka), u suradnji sa Ministarstvom zdravlja, 
Sveučilištem u Rijeci i Gradom priprema projekt izgradnje nove sveučilišne bolnice na Trsatu. 
Lokacija za KBC nalazi se u neposrednoj blizini Sveučilišnog kampusa s kojim će biti prometno i 
infrastrukturno povezana. No, najvažnije je naznačiti da će Sveučilišna bolnica biti i nova 
znanstveno-istraživačka poveznica Sveučilišta i KBC-a, ali i element za daljnji razvoj riječkog 
gospodarstva u funkciji jačanja zdravstvenog turizma. Ono što je ipak najznačajnije od svega da će 
Rijeka, Primorsko-goranska županija i zapadna Hrvatska dobiti novu suvremenu bolnicu koja će sa 
svojim objektima, opremom i standardima predstavljati stvarni iskorak u 21. stoljeće. S obzirom da 
je KBC Rijeka poznat u Hrvatskoj i šire po iznimnim dosezima u medicinskim zahvatima, a koji su 
prije svega rezultat znanja i iskustva liječničkih i ostalih medicinskih ljudskih resursa, vrijeme je da 
se KBC Rijeka osuvremeni i u infrastrukturnom pogledu.  

KBC Rijeka osnovan je 1984. godine i jedan je od pet najstarijih kliničkih bolničkih centara u 
Republici Hrvatskoj. KBC djeluje na tri lokacije na području Grada Rijeke i pruža zdravstvene 
usluge za oko 550.000 korisnika usluga s područja tri županije. KBC Rijeka, uz upravu i 
administrativno-tehničke službe, čini 16 klinika, 5 kliničkih zavoda, 3 zavoda, 4 centra, 1 služba i 1 
samostalan odjel. U svom sastavu KBC Rijeka je i nastavna osnovica Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci. Smještaj KBC Rijeka određen je Generalnim urbanističkim planom grada 
Rijeke te dodatno određen Detaljnim planom uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog 
bolničkog centra na Trsatu. Izgradnja nove bolnice planira se na području postojećeg bolničkog 
lokaliteta Sušak, kao i dijela bivše vojarne na površini od 8,4 ha. Kapacitet novog bolničkog 
kompleksa je oko 1.000 kreveta. Za izgradnju nove bolnice izrađen je idejni projekt te je 
ishodovana načelna građevinska dozvola koja obuhvaća devet građevina, ukupne bruto površine 
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240.000 m². Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 4.000.000.000,00 kn (sa PDV-om) odnosno 
oko 500.000.000 EUR.  

Projekt Sveučilišne bolnice planira se realizirati u dvije faze od kojih je u I fazi planirana 
izgradnja Dječje bolnice, Ginekologije i adaptacija postojeće Upravne zgrade za potrebe uprave i 
logistike uz izgradnju javnih garaža. Investitor za I fazu projekta je Ministarstvo zdravlja Republike 
Hrvatske, a u srpnju 2015. godine očekuje se odluka Vlade RH o zaduživanju za potrebe 
financiranja. Za II fazu projekta planirano je da se putem ugovornog oblika javno-privatnog 
partnerstva pronađe privatni partner koji će u razdoblju od 30-35 godina preuzeti izgradnju i 
financiranje, kao i održavanje objekata. Prethodno su izrađene pripreme za primjenu ovog modela, 
a što će se dorađivati paralelno s izgradnjom I faze.  

 
 

3.6. PROŠIRENJE ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKOG PARKA STeP-a 
 

Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka su u svojim strategijama zajednički definirali potrebu 
proširenja postojećeg Znanstveno-tehnologijskog parka STeP (ZTP). U svom dosadašnjem radu 
ZTP je pokazao uspješne rezultate, a koji se prvenstveno odnose na privlačenje novih korisnika u 
prostore ZTP-a u Kampusu, ali i na veliku otvorenost prema javnosti putem mnogobrojnih 
konferencija, seminara i edukacija koje se redovito održavaju u ZTP-u. Pritom treba naglasiti da je 
zgrada u kojoj je započela i još se danas odvija djelatnost ZTP-a također vlasništvo Grada Rijeke 
koje je ustupljeno na korištenje Sveučilištu, a koje je taj objekt obnovilo sredstvima državne 
agencije BICRO za tehnološki razvoj (putem darovnice Svjetske banke). S obzirom na potrebu 
širenja novih znanja u riječko gospodarstvo zajednički je cilj urediti nove prostore na području 
Grada Rijeke koji će dugoročno proširiti aktivnosti ZTP-a. S tim u vezi analizirano je više lokacija 
na području Rijeke (na području riječke luke i Torpeda), a posebno se ispitivala lokacija na 
Kantridi. Treba naglasiti da sve navedene lokacije imaju određene prednosti i nedostatke, a s 
obzirom da će za uređenje novih prostora ZTP koristiti sredstva EU-fondova iznimno je bitno da su 
lokacije imovinsko-pravno u vlasništvu javnog sektora i da je njihova priprema moguća u kratkom 
roku. Stoga se trenutačno radi i na analizi nove lokacije na području bivše rafinerije INA – Mlaka, a 
unutar koje se dio prostora može prenamijeniti za potrebe ZTP-a. No, sasvim je sigurno da uz 
znanstveno-istraživačke kapacitete riječkog Sveučilišta i privlačenje inozemnih investitora i 
korištenjem EU-fondova ZTP u Gradu Rijeci ima mogućnost širenja na više lokacija za potrebe 
razvoja specijaliziranih djelatnosti (tehnika, ICT, biotehnologija i drugo). Pritom je vrlo bitna 
kontinuirana suradnja čelnih ljudi Sveučilišta, ZTP i Grada jer se kontinuirano otvaraju nove 
lokacije koje je potrebno prilagođavati potrebama razvoja ZTP-a i Sveučilišta. 

 
4. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI U IZGRADNJI DRUŠTVA ZNANJA I 
NOVIH TEHNOLOGIJA   

4.1. Suradnja Sveučilišta u Rijeci i STARTUP INKUBATOR Rijeka 

U veljači 2013. godine Grad Rijeka otvorio je vrata Startup inkubatora za mlade ljude sa 
ciljem da im pruži poduzetničku infrastrukturu za razvoj njihovih poslovnih ideja. Nositelj projekta je 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, a partner projekta RRA Porin d.o.o. Potpisani 
su sporazumi o suradnji između Grada Rijeke i  Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Rijeci i Visoke 
poslovne škole PAR. Startup inkubator Rijeka ostvario je suradnju sa pojedinim sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci na kojima se za svaku generaciju promovirao projekt Startup inkubatora Rijeka 
studentima kao potencijalnim korisnicima inkubatora. Direktna uključenost  i suradnja Startup 
inkubatora Rijeka i Sveučilišta u Rijeci  ostvarena je kroz dva EU projekta. Prvi je EU projekt 
Tehničkog fakulteta u Rijeci pod nazivom ADRIATinn, a drugi je EU projekt  Medincinskog 
fakulteta u Rijeci –centra za proteomiku pod nazivom PACINNO. 

A/ ADRIATinn projekt se ostvaruje u okviruIPA programa Jadranske prekogranične 
suradnje. Vodeći partner projekta je Jonsko Sveučilište u Krfu, a partneri iz Hrvatske uz 
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, su Primorsko-goranska županija i Hrvatska 
gospodarska komora-Županijska komora Rijeka. Glavni cilj ADRIATinn projekta je usmjeriti 
istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući razvoj i inovacije u suradnji s 
partnerima iz privrednog sektora, odnosno povećati konkurentnost malog i srednjeg 
poduzetništva na području Jadrana, proširiti područje djelovanja i prodrijeti na nova tržišta 
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kroz međugranični ekosistem koji potiče usvajanje ICT-a, inovacije i specijalizacije.  U 
sklopu ADRIATinn projekta održao se Startup Weekend se od 21. - 23. studenog 2014. 
godine u Opatiji. Na Startup Weekend sudjelovala su četiri tima iz treće generacije Startup 
inkubatora Rijeka. Sudjelovanjem na Startup Weekendu timovima iz Startup inkubatora 
omogućeno je: stjecanje novih znanja; mogućnost razvoja i pripreme ideje za tržište; 
druženje s ljudima sličnih interesa; stvaranje mreže kontakata; te ugodnu i kompetitivnu 
radnu atmosferu.  
B/ Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci hrvatski je predstavnik u strateškom projektu 
razvoja međunarodne platforme za poticanje inovacija kroz suradnju znanstvenih institucija, 
a financira se sredstvima europskog fonda IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-
2013. Jedan od glavnih ciljeva PACINNO projekta je poboljšati transfer tehnologija i znanja 
iz akademskog u poslovni sektor, što se želi ostvariti kroz edukaciju start-up poduzeća te 
pripremu za predstavljanje pred investitorima. U sklopu aktivnosti projekta održao se 29. 
siječnja 2014. prvi nacionalni PACINNO demo dan, na kojem su se okupili 
najperspektivniji timovi iz Jadranske regije u Hrvatskoj radi predstavljanja pred 
investitorima, a najbolji među njima bili su odabrani za predstavljanje pred međunarodnim 
investitorima na regionalnoj investicijskoj konferenciji u Grčkoj, u rujnu 2015. godine. Demo 
dan se organizirao u suradnji s Odjelom za poduzetništvo Grada Rijeke i Znanstveno-
tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci. Na PACINNO Demo danu sudjelovali su timovi 
iz Startup inkubatora Rijeka iz prve, druge i treće generacije. Pobjednici PACINNO Demo 
dana su bili timovi prve i druge generacije Startup inkubatora Rijeka, a to su: Valinea 
Vinger (druga  generacija) sa projektom Passenger iz područja produkt dizajna, te Nikola 
Curilović (prva generacija) i kolege sa projektom HOVIAP iz područja IT-mobilna 
aplikacija. 

4.2. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci  
Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Ured za transfer 

tehnologija Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Odjelom za poduzetništvo Grada Rijeke od 20. do 
26. travnja 2015. u Rijeci organizirao je Tjedan intelektualnog vlasništva. Cilj manifestacije bio je 
istaknuti važnost intelektualnog vlasništva i potrebu njegove zaštite te svim zainteresiranima 
ponuditi edukacije o intelektualnom vlasništvu i besplatna savjetovanja.  U navedenom tjednu na 
različitim lokacijama održano je niz kratkih predavanja na temu poticanja stvaranja inovacija i 
važnosti zaštite intelektualnog vlasništva. Grad Rijeka je svoju Strategiju razvoja za razdoblje 
2014.-2020. godine povezao sa Strategijom Sveučilišta kroz strateške ciljeve.  

 
4.3. Centri kompetencija i Projekt ENTERYOUTH 

U tijeku su aktivnosti na osnivanju tri centra kompetencija sa sjedištem u Rijeci: 
-  Centar kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji 
-  Centar kompetencija za pametne gradove te 
-  Centar kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju. 
Centri kompetencija (CEKOM) dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan 

od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog 
sektora i njegovo povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Osnovni zadatak 
CEKOM-a je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u 
cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških 
planova sa potrebama gospodarstva. CEKOM-i su usmjereni na razvojna i primijenjena istraživanja 
potaknuta od strane gospodarskih subjekata i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje 
intelektualnog vlasništva unutar prioritetnih tematskih područja prepoznatih u okviru Strategije 
pametne specijalizacije RH te su sastavni dio jedne ili više tematskih inovacijskih platformi. 

Cekom se zasniva na "Triple helix" modelu te zahtjeva uključivanje privatnog, javnog i 
istraživačkog sektora. Nužno je postojanje kritične mase gospodarstvenika u adresiranom 
tematskom prioritetnom području i/ili međusektorskoj temi i potreba za razvojem centra 
kompetencije kao i dostupnost znanstvenika i istraživača za rad u CEKOM-u. 

 
4.3.1. Centar kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji 
U konzorcij za osnivanje Centra kompetencija za unaprjeđenje kvalitete uključeni su: Grad 

Rijeka, Uljanik d.d., Tehnički fakultet u Rijeci, Brodarski institut,  Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Zagreb, Tehnomont d.d., USCS d.o.o. 
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Predviđa provođenje istraživanja u 7 tematskih područja: unaprjeđenje kvalitete u 
brodograđevnoj industriji, unaprjeđenje tehnologije procesa opremanja broda, unaprjeđenje 
tehnologije izvođenja i kontrole zaštite metala od korozije, unaprjeđenje kvalitete kod zavarivanja, 
buka i vibracije na novogradnjama, optimizacija trupa broda te ekologija – inovacije usmjerene ka 
štednji energije, korištenju obnovljivih izvora te tehnoloških rješenja za bolju zaštitu okoliša.  

 
4.3.2. Centar kompetencija za pametne gradove  
U konzorcij za osnivanje navedenog Centra kompetencija za pametne gradove uključeni su: 

Grad Rijeka, Ericsson NT d.d., Sveučilište u Rijeci (Odjel za informatiku), Tehnički fakultet Rijeka, 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Institut Hrvoje požar,CLER d.o.o. Multilink 
d.o.o., 3t Cable d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Exevio d.o.o. 

Glavne aktivnosti projekta su objedinjavanje inovativnih i razvojnih projekata posvećenih 
provedbi  strategije za pametnu, održivu i uključivu lokalnu zajednicu; aktivna podrška JLS 
uvođenju širokopojasnog pristupa; aktivna podrška JSL na uvođenju servisnih komponenti 
„pametnih gradova“; uspostava znanstvenih, tehnoloških i organizacijskih polazišta/ osnova za 
primjenu integriranih inteligentnih tehnologija i poslovnih modela za implementaciju rješenja u 
okviru „pametnih gradova”; istraživanje i primjena pilota za mUpravu (Mobile Government), 
Ambijentalnu Inteligenciju i Javne uprave posebno u okviru Grada Rijeke kao testnog poligona za 
sve ideje; priprema projektne dokumentacije za natječaje Europske Unije i drugih međunarodnih 
institucija u području – ICT for Energy Efficiency, eHealth, Future Internet, Broadband, i dr; 
Uvođenje jedinstvene projektne metodologije u kontekstu vođenja kompletnog životnog ciklusa 
projekata iz domene  implementacije tehnologija „pametnih gradova“ u JLS. 

 
4.3.3. Centar kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju 
U konzorcij za osnivanje navedenog Centra kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju 

uključeni su: Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci – Odjel za biotehnologiju, JGL d.d.,MI-PLAST d.o.o.  
CEKOM za biotehnologiju i bioekonomiju je međusektorski CEKOM koji će obuhvaćati 

područja biotehnologije i bioekonomije povezanih sa sljedećim temama istraživanja: novi proizvodi 
od 100% recikliranih polimera, novi organski proizvodi iz organskog otpada, razvoj biopolimera, 
certificiranje laboratorija za ispitivanje autentičnosti proizvoda, prirodni spojevi - ekstrakti za 
obogaćivanje izotoničnih otopina i sl. 
 

4.3.4. Projekt EnterYOUTH – Jačanje poduzetničkih kompetencija mladih 
Cilj projekta: Osnaživanje mladih poduzetnika kao generatora gospodarskog rasta i razvoja 

prekogranične regije kroz razvoj modela poticanja poduzetnosti i stjecanje općih i specifičnih 
poduzetničkih znanja i vještina koje će mlade osobe potaknuti na samozapošljavanje i 
prepoznavanje poduzetničkih prilika, te na uspješno vođenje poduzeća s definiranim dugoročnim 
ciljevima razvoja.   

Partneri: Grad Rijeka, vodeći partner, RRA Porin, Ekonomski fakultet Rijeka, Školski centar 
Ptuj i Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 

Trajanje projekta: 1. ožujka 2014. – 17. lipnja 2015. 
Osnovne aktivnosti: U projekt se uključilo preko 200 mladih osoba na osnovu iskazanog interesa, 
osobe uključene u srednjoškolsko obrazovanje, studenti te mlade nezaposlene osobe koje 
planiraju osnovati vlastito poduzeće. Aktivnosti projekta: 

 radionice o osnovnim pretpostavkama za osnivanje poduzetničkog subjekta te o 
sastavljanju poslovnog plana; razrada poslovnog plana prema poduzetničkim idejama 
sudionika projekta; predstavljanje i izbor najboljeg poslovnog plana učenika iz Hrvatske i 
Slovenije 

 izrada računalne igre za učenje o poduzetništvu – KeshUP 
 izrada aplikacije za izradu poslovnog plana – PlanUP 
 razmjena znanja i iskustava. 

Ukupna vrijednost projekta: 218.382,16 EUR sufinancirana iz Operativnog programa 
Slovenija Hrvatska 2007.-2013. 
 
4.3.5. Višegodišnja suradnja Zavoda za informatičku djelatnost i Sveučilišta u Rijeci rezultirala 

je nizom uspješnih projekata od kojih izdvajamo: 
 Microsoft softver Startup akademija (MSSA) – besplatan program edukacije pokrenut 

krajem 2014. godine o razvoju softverskih rješenja prvenstveno namijenjen studentima, ali i 
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ostalima koji žele osmisliti i razvijati vlastite poslovne ideje. (Više informacija: 
http://www.rijeka.hr/PredstavljenEdukacijskiProgram) 

 Integracija gradske Wi-Fi mreže u eduroam – usluga pristupa Internetu putem gradske 
„wireless“ mreže za korisnike iz sustava znanosti i obrazovanja omogućena je u zajedničkoj 
suradnji sa Sveučilišnim računarskim centrom (SRCE) (Više informacija: 
http://www.eduroam.hr/) 

 Suradnja na prijavi projekata sufinanciranih od strane Europske unije – projekt CENTIT  
Osnovni plan projekta je izrada centralne europske mreže za transfer inovacija i 
tehnologije. 

 Suradnja na projektu ustrojavanja centra kompetencije (CEKOM)  
o centar kompetencije za pametne gradove 
o laboratorij za mjerenja i certificiranje telekomunikacijskih mreža (u suradnji s 

trgovačkim društvom 3t-cable) 
 Zajedničko predstavljanje Grada talijanskim investitorima (u suradnji sa StepRI, UniRi i ICT 

cluster) 
 Stručna praksa studenata Sveučilišta u Zavodu za informatičku djelatnost 
 Višegodišnja suradnja na konferenciji Dan novih tehnologija (DaNTe) u obliku redovitog 

predavanja od strane djelatnika ili suradnika Sveučilišta. 
 

5. ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 
Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je na inicijativu i uz potporu Sveučilišta u Rijeci, 

Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, koji kao osnivači trajno podupiru rad Zaklade. 
Temeljni kapital Zaklade iznosi 1.150.000,00 kn, od čega je Grad Rijeka uložio 500.000,00 kn. Kao 
neprofitna organizacija, prihodima koje stječe, Zaklada trajno služi ostvarivanju općekorisne ili 
dobrotvorne svrhe vezano uz obrazovanje i znanost. Zaklada je započela s radom početkom 2003. 
godine. Ukratko, cilj osnivanja Zaklade Sveučilišta u Rijeci bio je dugoročno utemeljenje dodatnog 
izvora financiranja osnovnih aktivnosti u okviru Sveučilišta i osiguravanje potpora znanstvenim 
visokoobrazovnim i tehnologijskim programima i projektima na području visokoga školstva. 
Posebno se željelo potaknuti i promovirati:znanstveno-istraživačke projekte,programe i nove 
studije na Sveučilištu, znanstvena istraživanja,izdavačku djelatnost,potpore studentima,opremanje 
laboratorija i prostora za nastavu, biblioteka i dr.,nagrađivanja značajnih dostignuća na području 
znanosti.  

Prema Statutu Zaklade Upravno vijeće je obvezno opširno izvijestiti Gradsko vijeće Grada 
Rijeke o svom radu za svaku pojedinu godinu djelovanja sa svim programskim i financijskim 
pokazateljima te sam rad i aktivnosti Zaklade nisu predmetom ove Informacije jer su svake godine 
dostupne članovima Gradskog vijeća (dostupne su i na www.rijeka.hr.). 

Osnovna svrha Zaklade je podrška u osnivanju novih studija, posebice poslijediplomskih, 
podrška projektima transformacije nastavnih programa i prilagodba sustavu ECTS, fond za 
gostujuće profesore i nastavnike koji su bitni za održavanje postojećih i otvaranje novih studija i za 
pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata, podrška kolaborativnim znanstveno-istraživačkim 
projektima, podrška istraživanjima koja imaju lokalno, područno (regionalno) i globalno značenje u 
poboljšanju zdravstvene zaštite, zaštiti okoliša, poticanju održivog ekonomskog razvitka i uvođenju 
i razvijanju novih tehnologija,razvijanje centra izvrsnosti, obogaćivanje knjižnica i poboljšanje 
knjižničnog standarda, potpora djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i suradničkim 
zvanjima za njihovo znanstveno i stručno usavršavanje, nagrađivanje značajnih dostignuća na 
području znanosti i umjetnosti, podrška u izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti, 
obogaćivanje Kampusa (razvijanje znanstveno-istraživačkih laboratorija, opremanje laboratorija i 
prostora za nastavu, razvijanje biblioteka, podrška programima studentskih udruga, ulaganje u 
sportske i kulturne sadržaje Kampusa, novčana potpora studentima kao podrška najboljim 
studentima (stipendije za dodiplomski i poslijediplomski studij), školovanje studenata u inozemstvu 
(dodiplomsko i poslijediplomsko), poboljšanje studentskog standarda. 

 
5.1. Strateške smjernice Zaklade za razdoblje 2013. - 2017. 
1. Razvijanje mehanizama prikupljanja sredstava za znanstvene, istraživačke i studentske 

svrhe Sveučilišta u Rijeci  
2. Promicanje društvene odgovornosti članova Sveučilišta u Rijeci prema lokalnoj i 

regionalnoj zajednici 

http://www.eduroam.hr/
http://www.rijeka.hr/
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3. Promicanje ideje društva znanja  
4. Promicanje ideje aktivnog građanstva 
5. Promicanje ideje održivog razvoja 

 
5.2. Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci 

Sveučilište u Rijeci potaknulo je 2008. godine novu suradnju Sveučilišta, Grada Rijeke, 
Primorsko-goranske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Studenskog zbora 
Sveučilišta da partnerstvom na ovom Programu kreditiranja studenata zajednički sudjeluju u 
stvaranju društva znanja. Temeljni ciljevi ovog Programa su: poticanje izvrsnosti studenata, 
podrška socijalnim mogućnostima studiranja, poticanje izobrazbe strateških profila kadrova te 
poticanje permanentnog obrazovanja kroz kreditiranje svih grupa studenata. Opće uvjete, 
postupak, kriterije za odabir te prava i obveza korisnika studentskih kredita regulira samo 
Sveučilište. U 2012. godini potpisan je Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, 
istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima između Grada Rijeke i Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci te je uspostavljena suradnja Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada 
Rijeke i Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci. Suradnja je uspostavljena na dva 
projekta, i to: Suradnja na studentskoj evaluaciji programa  E- matematička učionica i Suradnja na 
provedbi projekta "Upravljanje  i vođenje škole". 

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je, obradom u istraživanjima dobivenih podataka, 
izdvojio ključne teme o kojima se raspravljalo na okruglom stolu „Jačanje obilježja distributivnog 
vođenja škola“. Na okruglom stolu prezentirali su se i oblikovali vrijedni prijedlozi za unapređivanje 
prakse školskog vođenja, usklađeni s realnim iskustvima i izazovima koji se javljaju u neposrednoj 
školskoj praksi. U svibnju 2014. osnovan je ogranak Centra za informiranje o dvojezičnosti 
„Bilingualism Matters@Rijeka“ pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Ogranak Centra 
financiranog iz sredstava Europske unije osnovan je u sklopu aktivnosti projekta „Advancing the 
European Multilingual Experience (AThEME)“, a jedan od partnera je Grad Rijeka (Odjel gradske 
uprave za odgoj i školstvo). Ogranak promiče oblike dvojezičnosti koji se odnose na učenje stranih 
jezika, učenje hrvatskog kao drugog ili stranog jezika, uporabu dijalekata hrvatskog jezika te 
uporabu manjinskih i ugroženih jezika u našoj sredini. 

 
5.3. Ostali oblici suradnje Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo sa 

Sveučilištem 
 

Suradnja Odjela sa Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na 
realizaciji manifestacije Rijeka psihologije, koja se provedi u okviru Tjedna psihologije u Hrvatskoj s 
ciljem popularizacije psihologije i promicanja njenog značaja u društvu, suradnja Odjela sa 
organizatorima Festivala znanosti u Rijeci, posebice s Odjelom za matematiku, Odjelom za fiziku 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udrugom Zlatni rez na njegovoj realizaciji sadržaja 
Festivala namijenjenih učenicima i učiteljima riječkih osnovnih škola, suradnja Dječjeg vrtića Rijeka 
sa Sveučilištem u Rijeci koja se ostvaruje već duži niz godina s riječkim fakultetima, prije svega sa 
Učiteljskim fakultetom, Filozofskim fakultetom, te Medicinskim fakultetom, a odnosi se prvenstveno 
na osposobljavanje kadrova u praktičnom djelu koji se školuju na navedenim fakultetima, a to su 
odgajatelji, pedagozi, psiholozi, kao i stomatolozi i sanitarni inženjeri. 

Valja istaknuti da je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta odredilo Dječji vrtić Rijeka 
vježbaonicom Učiteljskog i Filozofskog fakulteta i imenovani su mentori iz reda stručnih djelatnika 
Vrtića  za studente koji obavljaju praksu.  

 
6. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI NA PODRUČJU EDUKACIJE I 
ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU GRAĐEVINARSTVA  

 
 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem  u trajnoj je 
suradnji s Građevinskom fakultetom Sveučilišta u Rijeci, s kojim je proveo nekoliko zajedničkih 
projekata: znanstveno-istraživačkog projekta "Korelacija oblikovnosti i sigurnosti u raskrižjima s 
kružnim tokom prometa", provedba praktičnog dijela nastave diplomanata u segmentu prostornog i 
urbanističkog planiranja, osmišljavanje diplomskih tema i komentorstvo u izradi diplomskih radova 
studenata, održavanje predavanja studentima u sklopu nastave na temu prometnog segmenta u 
prostornim planovima Grada Rijeke. 
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7. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I 
SOCIJALNE SKRBI  

 
Grad Rijeka od 2008. godine surađuje sa Sveučilištem u Rijeci na projektu Sveučilište za 

3. dob. U početku, radilo se o pružanju financijske potpore provedbi istraživanja o potrebi za ovim 
specifičnim oblikom cjeloživotnog obrazovanja na uzorku osoba starije životne dobi. Kako su 
dobiveni rezultati govorili u prilog organiziranju takve edukacije, Grad Rijeka od samog je osnutka 
podržao ovaj projekt a to čini i danas kroz sufinanciranje troškova edukacije te medijske promidžbe 
projekta. U projektu je do sada sudjelovalo oko 500 građana starije dobi koji su dobili raznovrsna 
znanja od vrsnih sveučilišnih profesora. Treba reći i to da je to jedini projekt edukacije osoba starije 
dobi u Republici Hrvatskoj koji organizira neko respektabilno sveučilište i stoga je posebno 
vrijedan. Ističemo i suradnju s Medicinskim fakultetom u Rijeci, Studijem dentalne medicine na 
projektu Razred najljepših osmjeha koji upotpunjuje zdravstvenu zaštitu djece i teži ostvarenju 
visokih standarda zaštite oralnog zdravlja koje je postavila WHO. Grad Rijeka sufinancira 
materijalne troškove projekta te pomaže u medijskoj promidžbi. Posebno ističemo entuzijazam 
voditelja projekta, sveučilišnih nastavnika koji osim ovog izravnog doprinosa zajednici u kojoj žive i 
rade, dodatno senzibiliziraju svoje studente da čine to isto u budućnosti. Grad Rijeka za ovaj je 
projekt dobio nagradu, odnosno projekt je proglašen 2013. godine Najakcijom za djecu u 
Republici Hrvatskoj. 

Uobičajena praksa većih urbanih sredina na Zapadu je da upravo s akademskom 
zajednicom surađuje u utvrđivanju specifičnih potreba građana i definiranju smjernica razvoja 
programa. Tako je i Grad Rijeka u suradnji sa Sveučilištem od 2008. godine do danas, proveo niz 
primijenjenih istraživanja vezanih uz teme zdravlja i socijalne zaštite. Istražena su ponašanja 
građana povezana sa zdravljem (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, uporaba alkohola, izlaganje 
suncu, odlasci na zdravstvene preglede, korištenje lijekova, ponašanje u prometu), njihova 
subjektivna percepcija tjelesnoga zdravlja, određeni indikatori mentalnog zdravlja (depresivnost, 
anksioznost, usamljenost, stres, socijalna podrška, optimizam, zadovoljstvo životom i subjektivni 
osjećaj dobrobiti), indikatori kvalitete života građana Rijeke starijih od 50 godina (npr. dostupnost 
pojedinih sadržaja i usluga, kvaliteta stanovanja, percepcija sigurnosti) i osoba koje skrbe o starijim 
i nemoćnim članovima obitelji (npr. reakcije osoba na brigu o starijem i nemoćnom članu obitelji) te 
učinkovitost socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive 
korisnika. Rezultati navedenih istraživanja korisne su smjernice za razvoj i unapređenje programa 
zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja kao i gradskog socijalnog programa. Također, treba istaknuti 
da je većina tih podataka objavljena u dvojezičnim publikacijama 50+ u Rijeci – Starimo li zdravo 
u Rijeci?, Ponašamo li se zdravo u Rijeci?, Mentalno zdravlje Riječana i Strategija zdravog 
starenja u Rijeci 2009. - 2013.,  koje su predstavljene na konferencijama Europske mreže zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije (a dostupne su i na mrežnim stranicama Grada, 
www.rijeka.hr). 

 

7.1. Studentski savjetovališni centar 
Grad Rijeka, putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, od samog početka 

djelovanja, odnosno od 2000. godine, podržava i sufinancira program Studentskog 
savjetovališnog centra koji djeluje u sklopu Sveučilišta u Rijeci. Centar sada ima svoje 
novouređene prostore u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu. 

U razdoblju od 2000. godine do 2014. godine za rad Centra Grad Rijeka izdvojio je ukupno 
1.535.800,00 kuna. U 2015. godini Grad je za rad Centra osigurao iznos od 75.000,00 kuna. 

 
7.2. Zavod za kliničku i transplatacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sklopila je ugovor o osiguravanju uvjeta za rad i 
financiranju Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci, s 
Primorsko-goranskom županijom, Sveučilištem u Rijeci i Gradom. Osnovna djelatnost Zavoda 
sastoji se od koordinacije i poticanja interdisciplinarne suradnje temeljnih i kliničkih medicinskih 
znanosti i unapređivanja kliničkih istraživanja, a posebno istraživanja u području kliničke i 
transplantacijske imunologije, imunosti na virusne i druge infekcije, biologije i imunologije 
reprodukcije i istraživanja imunoloških mehanizama bolesti; istraživanja molekularnih mehanizama 

http://www.rijeka.hr/
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putem kojih stanica prepoznaje pogreške te određivanje uloge tih mehanizama u nastanku bolesti; 
translacijskih istraživanja koja potiču i ubrzavaju prijenos temeljnih spoznaja u kliničku praksu i dr.  

Grad Rijeka preuzeo je obvezu sufinanciranja rada Zavoda u iznosu od 40.000,00 godišnje.  
 

8. SURADNJA GRADA RIJEKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI NA PODRUČJU KULTURE 

8.1. Projekti financirani putem Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara  
 
8.1.1. Kapitalne donacije i projekti:   
- Primjena 3D tehnologije u prezentaciji baštine (Tehnički fakultet) ukupno u iznosu 
130.000,00 kn (Kapitalna donacija); 
- Stvaranje baze lokalne industrijske baštine (Centar za industrijsku baštinu) ukupno u iznosu 
100.000,00 kn (Kapitalna donacija);  
- Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla (Akademija primijenjenih umjetnosti 
Rijeka) u iznosu od 12.550,00 kn (Kapitalni projekt). 

 
8.1.2. Projekti koji su sufinancirani u sklopu javnih potreba: Znanstveni skup - Dijalozi s 
baštinom (Filozofski fakultet); Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci, O baštini u 
vijećnici (Filozofski fakultet); Zaštitni radovi na novinama u fondu – La Bilancia (Sveučilišna 
knjižnica); Sanacija Lansirne stanice torpeda u Rijeci (Građevinski fakultet), Stručna obrada 
digitalizacija i prezentacija Knjižnice Mažuranić (Sveučilišna knjižnica), Očuvanje europske 
knjižnične baštine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka kroz izgradnju Povijesne zbirke (Sveučilišna 
knjižnica), Digitalizacija starih riječkih novina - preventivna zaštita knjižnične građe 
(Sveučilišna knjižnica). 

Na ovom je mjestu nužna napomena kako je svaki pojedinačni novčani iznos za svaku 
pojedinu godinu provedbe projekta obuhvaćenog u Programu javnih potreba precizno naveden 
(naziv i iznos) u Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke koje su javni dokument 
objavljen u službenom glasilu te na mrežnim stranicama Grada. 

 
8.2. Programi sufinancirani u sklopu javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Direkcija 
programa (za pojedine novčane iznose svakog projekta vrijedi ista napomena kao i ad 8.1.2.) 
 U okviru programa sufinanciranih u sklopu javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Direkcija 
programa u promatranom razdoblju sufinancirana su ukupno 42 programa i to 32 programa 
Filozofskog fakulteta u Rijeci, 4 programa Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u 
Rijeci, 3 programa Sveučilišne knjižnice Rijeka te 3 volonterska projekta.  

 
8.3. Pored programa javnih potreba, ostvarena je suradnja i kroz druge vidove kao što su: s 
Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci u provedbi studijskih programa preddiplomskog i 
diplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti – praktičnog dijela predmeta 
Scenografija pod vodstvom nositeljice predmeta doc. Lare Badurine, a koja se sastoji u 
održavanju predavanja i prakse na sceni Hrvatskog kulturnog doma uz korištenje pripadajuće 
scenske opreme; s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u cilju 
provedbe evaluacijskog istraživanja za projekt Kortil uživo; s Akademijom primijenjenih 
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pri realizaciji studentskih izložbi u galeriji Kortil. 
 
8.4. Ostali zajednički projekti Grada i Sveučilišta u području kulture u Rijeci: 

Od brojnih ostalih zajedničkih projekata a koji se ne sufinanciraju kroz programe javnih 
potreba i nastoje pomaknuti standardne granice klasičnog gledanja na kulturu jednog urbanog 
centra valja istaknuti sljedeće: 
A/ Kultivator - projekt je osmišljen kao nastavak Sveučilišnog projekta Rijeka- grad u kojem 
vrijedi studirati, a koji je ukazao na potrebu podizanja standarda studenata u području kulture. 
Stoga su Odjel gradske uprave za kulturu i  Sveučilište inicirali ovaj projekt, a u partnerstvu s 
knjižarom Ribook. Grad Rijeka je projekt sufinancirao s 100.000,00 kn 
B/ USUD - u 2011. -. 2012. godini proveden je projekt pod nazivom Usud (kao nastavak 
projekta Kultivator te Sveučilišnog projekta Rijeka- grad u kojem vrijedi studirati).  Cilj projekta 
je definiranje strategije razvoja studentske kulture te buduće osnivanje Studentskog kulturnog 
centra koje će se baviti studentskom kulturom – predlaganjem i organizacijom kulturnih 
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programa, pisanjem projekta, organizacijom natječaja, marketingom te poticanjem studenata 
na sudjelovanje u programima; vrijednost projekta : 25.000 kn 

C/ Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci temeljem potpisanog Sporazuma 2013. 
godine  u mogućnosti je daljnjih pet godina, u suradnji sa Savezom udruga Molekula, koristiti 
bez naknade prostore Palacha, Filodrammatice i Marganova za potrebe programa Studentskog 
kulturnog centra kao i organizirati povremene zajedničke programe s udrugama u savezu 
Molekule u navedenim prostorima.  

 
8.5. Projekti međunarodne suradnje  
 

1.CREATIVE START UP-JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA 
SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA NA PREKOGRANIČNOM 
PODRUČJU 
 

Trajanje projekta: siječanj 2014.-lipanj 2015. 

Partneri: 

Grad Rijeka,vodeći partner 
Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. 
Hrvatska gospodarska komora 
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci 
Visoka škola za dizajn 
Znanstveni i istraživački centar Sveučilišta Primorska 

Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

Ukupna vrijednost projekta: 411.369,61 EUR 

Program iz kojeg se financira: Program prekogranične suradnje IPA Slo-Hrv 
 

projekt TECH TOUR: – Cilj ovog projekta je osmišljavanje i promocija kulturnih ruta na 
europskom području (Agreement SI2.ACGRACE048120200) s naglaskom na dvije teme: 
bizantska ruta i rimska ruta. Program CIP Vrijednost projekta: 165.000,72 EUR (projekt iz 
2013. godine). 
 
8.6. Priprema Grada Rijeke za kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020 
 Intenzivne pripreme su započele od siječnja 2014. godine, a Sveučilište u Rijeci je strateški 
partner u projektu kandidature. Prihvaćen je zajednički prijedlog osnivanja istraživačko-
evaluacijskog centra u sklopu kandidature i pokretanje programa cjeloživotnog učenja (kulturne 
politike i kulturni menadžment) u suradnji s Filozofskim fakultetom. 

 
9. POGLED U BUDUĆNOST - PRIPREME ZA EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB – 
RIJEKA 2016. 
 

9.1. O Europskim sveučilišnim igrama 
Europske sveučilišne igre najveće su sportsko natjecanje po broju sudionika u povijesti 

Hrvatske i najveće multisportsko natjecanje u Europi 2016. godine, s više od 5.000 studenata - 
natjecatelja, 2.500 volontera i 12.000 akreditiranih osoba. Na igrama sudjeluje oko 350 
europskih sveučilišta iz oko 45 zemalja Europe, igre će trajati 14 dana, natjecanja će se odvijati 
u razdoblju od 11. do 25. srpnja 2016. godine; Gradovi domaćini su Rijeka (oko 1.500 
natjecatelja) i Zagreb (oko 3.500 natjecatelja). Natjecanja će se odvijati u 24 sporta u 
konkurenciji studenata i studentica, osim ako za pojedini sport nije drugačije određeno: 
rukomet, rugbi 7, bridž, šah, golf, futsal, kokšarka, nogomet (studenti), nogomet 7 (studentice), 
tenis, stolni tenis, badminton, odbojka na pijesku, veslanje, stolni tenis za studente s 
invaliditetom, odbojka, karate, taekwondo, judo, košarka 3 na 3, plivanje, vaterpolo, sportsko 
penjanje, plivanje osoba s invaliditetom. 

Vizija Igara naslanja se na Descartesovu filozofiju dualizma koja govori o nerazdvojnoj 
interakciji tijela i uma, pri čemu će se domaćinstvom Igara zasigurno kreirati trajna vrijednost 
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akademskom sportu i značajni katalizator promjena, uzdižući ugled studentskog sporta i dajući 
snažan poticaj unaprjeđenju kvalitete života kako hrvatskih, tako i svih ostalih europskih 
studenata. 

Temeljna vrijednost Igara je koncept zajedništva srca i uma u svrhu promicanja svih ključnih 
vrijednosti koje zastupa studentski sport: znanja, edukacije, razboritosti, snage, energičnosti i 
ljubavi, što predstavlja karakteristike koje studentima – sudionicima Igara pomažu da dosegnu 
izvrsnost u akademskom i sportskom životu. 
 

9.2. Uloga Grada Rijeke u organizaciji Europskih sveučilišnih igara 2016. godine  
 Hrvatski akademski sportski savez (HASS), kao krovna organizacija studentskog sporta u 

RH i član Europske i svjetske studentske sportske federacije, koja okuplja 17 članica i 
organizira sportski život za oko 180.000 studenata u RH, uz aktivno učešće oko 20.000 
studenata, na sjednici Izvršnog odbora održanoj 29. ožujka 2012. godine, donio je Odluku o 
podnošenju kandidature i pokretanju postupaka nužnih za dobivanje kandidature za 3. 
Europske sveučilišne igre 2016. godine, na temelju koje je pokrenut postupak izrade Elaborata 
o kandidaturi za 3. Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. i podnošenja prijedloga za 
kandidaturu Zagreba i Rijeke kao potencijalnih gradova domaćina. U lipnju 2012. godine 
potpisana je Povelja o kandidaturi za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine 
u Zagrebu i Rijeci, čiji su potpisnici Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike 
Hrvatske, Grad Zagreb, Grad Rijeka, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci i HASS, 
suglasno utvrdili da HASS, kao krovno tijelo koje se skrbi o studentskom sportu u Republici 
Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o sportu, ima namjeru podnijeti kandidaturu za organizaciju 
Igara koje će se održati u Zagrebu i Rijeci, a koje se provode pod patronatom i pravilima 
Europske sveučilišne sportske asocijacije (EUSA). HASS je dobio jednoglasne suglasnosti 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 22. studenoga 2012. godine te Gradske skupštine 
Grada Zagreba, dana 20. prosinca 2012. godine, za održavanje Igara. 

Hrvatski olimpijski odbor je na 4. sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora održanoj 29. 
siječnja 2013. godine dao pozitivno mišljenje HASS-u za organizaciju Igara, a Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske je 25. veljače 2013. godine dalo suglasnost 
HASS-u za kandidaturu za organizaciju Igara.  

HASS je dobio pravo na organizaciju Igara na temelju odluke Izvršnog odbora EUSA-
e od dana 1. lipnja 2013. godine. 

HASS, Riječki športski sveučilišni savez i Zagrebački sportski sveučilišni savez osnovali 
su udrugu Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. (ESI), kao pravnu osobu 
odgovornu za pripremu, provođenje i organizaciju Igara, čiji su osnovni ciljevi: priprema 
organizacije i provođenje Igara; razvoj i omasovljenje studentskog sporta; razvoj studenske 
sportske infrastrukture; razvoj sportskog volonterstva; podizanje kvalitete studentskog 
standarda; jačanje ugleda hrvatskog akademskog sporta; promocija sporta, rekreacije i 
zdravog života; te sportska, akademska, kulturna i turistička promocija Republike Hrvatske, 
Zagreba i Rijeke  

Grad Rijeka je kao grad domaćin (pored Grada Zagreba) strateški partner ESI-u u 
kvalitetnoj pripremi, provođenju i organizaciji Igara, kao i u kvalitetnoj pripremi, provedbi i 
organizaciji ostalih, pratećih djelatnosti i aktivnosti potrebnih za uspješnu realizaciju Igara. 

 
A) Sportovi iz Programa Igara koji će se odigrati u Rijeci  
 rukomet / Centar Zamet, Dvorana mladosti, Dvorana 3. maj 
 karate / Dvorana Zamet 
 taekwondo / Dvorana mladosti 
 judo / Atletska dvorana Kantrida 
 košarka 3 na 3 / Otvorena igrališta Rijeka (Korzo) 
 plivanje / Bazeni Kantrida 
 vaterpolo / Bazeni Katrida 
 plivanje za osobe s invaliditetom / Bazeni Kantrida 

 
B) Smještajni objekti: 

Završetkom I. i II. faze izgradnje na području Kampusa na Trsatu, koja obuhvaća izgradnju 
tri paviljona (jednog s 297 ležaja, drugog s 289 ležaja i trećeg s 168 ležaja), na području kojeg 
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će boraviti dnevno oko 1.500 studenata, s pripadajućim sobama, od kojih je dio prilagođen i za 
boravak osoba s invaliditetom, trim kabinetom s dvije dvorane za vježbanje, vanjskim terenima, 
studentskim centrom, sobom za sastanke, čajnom kuhinjom, sanitarijama, studentskom 
praonicom, tehničkim prostorima, spremištima, toplinskom podstanicom, radionicom, uredima, 
transformatorskom stanicom i dr., omogućit će se kvalitetni uvjeti za prijem sportaša – 
sudionika igara.  
 
C) Financijske obveze Grada kao (su)organizatora Igara 

Grad Rijeka ima obvezu, sve u cilju kvalitetne pripreme, provedbe i organizacije Igara, 
bespovratno osigurati i prenijeti ESI-u financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 
kuna. Gradonačelnik Grada Rijeke i Zrinko Čustonja, predsjednik udruge Europske sveučilišne 
igre Zagreb-Rijeka 2016. potpisali su 13. travnja 2015. godine Ugovor o suradnji i pripremi 
igara. Grad Rijeka se obvezuje navedeni iznos osigurati i prenijeti ESI-u u iznosima i 
razdobljima kako slijedi: 

 iznos od 500.000,00 kuna tijekom 2015. godine,  
 iznos od 2.500.000,00 kuna tijekom 2016. godine. 

Navedeni iznos financijskih sredstava ne odnosi se na eventualna ulaganja Grada Rijeke u 
sportsku i/ili ostalu infrastrukturu potrebnu za kvalitetnu organizaciju Igara. 

Grad Rijeka će uz navedeni iznos za potrebe organizacije igara ustupiti i sve sportske 
objekte na korištenje bez plaćanja naknade. 

 
9.3. Dosadašnja sportska suradnja Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci  
Nastavno se navode najznačajnija natjecanja organizirana u suradnji:  

 Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci, Rijeka, 2007. 
Grad Rijeka je od 16. do 24. srpnja 2007. godine u suradnji s Riječkim sportskim sveučilišnim 
savezom organizirala 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci. Natjecanja su održana u 
Dvorani mladosti, dvorani Dinko Lukarić te u dvorani Kostrena, a studenti su bili smješteni u 
studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić". Na prvenstvu je sudjelovalo 16 muških i 16 
ženskih ekipa, odnosno sveukupno oko 500-ak učesnika iz 17 Europskih zemalja. 
 
 Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu, Rijeka, 2011. 
Od 18. do 24. srpnja 2011. godine u Rijeci je organizirano 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u 
rukometu. Natjecanja su održana u dvorani Centar Zamet te u Dvorani mladosti, a studenti su 
bili smješteni u studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić". Na prvenstvu je sudjelovalo 16 
muških i 11 ženskih ekipa, odnosno sveukupno oko 400-ak učesnika iz 13 Europskih zemalja. 
 

9.4. Uređenje igrališta na području Kampusa 

U tijeku je uređenje postojećeg igrališta s atletskom stazom koje se nalazi na području 
Kampusa neposredno uz prometnicu Slavka Krautzeka, kojim će se atletičarima osigurati 
privremeni uvjeti za obavljanje trenažnog procesa, a sve do završetka izgradnje atletskog 
stadiona, čija je lokacija predviđena u sklopu sportskog centra u Kampusu. Navedeno igralište 
će uz atletičare i rekreativce koristiti i Sveučilište, a za potrebe provođenja nastave tjelesne i 
zdravstvene kulture. 

Kratki opis projekta:  
 Postojeća atletska staza duljine 291 m, mjereno na udaljenosti 1m od unutarnjeg 

ruba, prosječne širine 5,5 m s podlogom izvedenom od zbijene drobljene kamene mješavine 
manjih frakcija zadržava se u postojećim gabaritima, fino se planira te se ugrađuje asfalt kao 
podloga te tartan kao završni sloj;  

 Bit će izveden poligon za bacanje kugle, poligon za skok u vis kao i poligon za skok 
u dalj (tartan završni sloj); 

 U južnom dijelu obuhvata smjestit će se ukupno 6 kontejnera od kojih će dva biti u 
funkciji kancelarija, a po dva u funkciji muške i ženske garderobe s tuševima; 

 Dio gledališta na jugoistočnoj strani natkrit će se nadstrešnicom. 
 Postojeće asfaltirano igralište namijenjeno igranju košarke, rukometa i malog 

nogometa dimenzije 70 x 22m, zadržava se u postojećim gabaritima; 
Vrijednost radova procijenjena je na 1.900.000,00 kn, a predviđeni za završetak radova je 

srpanj 2015. godine. 


	Europski fond za regionalni razvoj uvrstio je projekte Sveučilišta u Rijeci na tzv. indikativnu listu EU projekata koji se financiraju iz EU sredstava (u lipnju 2014. godine), putem Europske investicijske banke (EIB) financira se izgradnja tri paviljona, sportske dvorane, otvorenih sportskih terena i Društveno-kulturnog centra, a održavanje Europskih sveučilišnih igara svakako će potaknuti pravovremenu realizaciju dijela navedenih projekata.
	Osim građevinskih zahvata, Sveučilište je pokrenulo projekt razvoja istraživačke infrastrukture i trenutno ima 100-tinjak otvorenih javnih nabava u ukupnoj vrijednosti od cca 180.000.000,00 kuna (odnosno 24.000.000 €). 
	Kako bi objekti koji su u izgradnji mogli biti stavljeni u funkciju, a novi se mogli graditi, od izuzetne važnosti je izgradnja gradskih ulica i šetnica s pripadajućom infrastrukturom. Potpisan je Ugovor o prijenosu prava građenja sa Sveučilišta na  TD Energo d.o.o. Nadalje, TD Energo je potpisao ugovor s European Bank for reconstruction and development (EBRD). Objavljen je natječaj za izradu projekata sanacije nekih podstanica i cjevovoda, a za toplanu/energanu još nije pokrenut izbor novog projektanta.
	 Sveučilište očekuje od Grada Rijeke i komunalnih/trgovačkih društava pomoć i sugestiju u realizaciji izgradnje gore navedenih objekata
	 Od izuzetne važnosti za Sveučilišni kampus na Trsatu je rješavanje vodoopskrbe za II fazu
	 Za opskrbu objekata II faze potrebno je obaviti i radove izvan samog zahvata Kampusa. Surađuje se s Gradom, jer preduvjet opskrbe ovog područja je vodosprema na Strmici i dio vodovoda, koji će osigurati dovoljan tlak vode u Kampusu, što je tehnički i izvedbeno složen problem
	 KD VIK d.o.o. RJ Vodovod je svoje postojeće objekte prilagodio faznoj izgradnji Kampusa, ali je dio problema izvan tih ingerencija i mogućnosti.
	3.4.4. Stanje projektne dokumentacije za gradske ulice i šetnicu
	Grad Rijeka, odnosno nadležni Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem izrađuje, kako je već napomenuto, projektnu dokumentaciju II faze Sveučilišne avenije te predlaže  da se projektanti objekata što prije uključe u suradnju s Gradom. Poseban problem predstavlja izgradnja prometnice na sjevernom dijelu Kampusa (spoj na Kačjak), zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 
	S obzirom da još uvijek nisu do najmanjih detalja uređeni odnosi između Grada i Sveučilišta u odnosu na cjelovitu provedbu II faze izgradnje Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije do sada za to utrošio financijska sredstva. 

