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 O b r a z l o ž e nj e 
 
 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci dostavila je Gradu Rijeci Godišnje izvješće o radu za 
2016. godinu. Svake godine Zaklada dostavlja zakladnicima Godišnje izvješće o njezinom 
radu, a sukladno članku 22. Statuta Zaklade.  
 
Zaklada je neprofitna organizacija koja trajno služi ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne 
svrhe vezane uz obrazovanje i znanost. Od početka svoga rada, potiče i povezivanje 
sveučilišne zajednice s lokalnom i regionalnom zajednicom putem provođenja raznih 
programskih i projektnih djelatnosti.  
 
 Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci, prihvaćeno je na 72. sjednici 
Upravnog odbora Zaklade koja je održana 17. ožujka 2017. godine. 
 

Izvješće za 2016. godinu (izvještajno razdoblje 01.01.2016. godine – 31.12.2016. 
godine) sadrži: 

 
 Riječ ravnateljice 
 Uvod 
 Kalendar aktivnosti 
 Natječaji 
 Projekti 
 Aktivnosti u lokalnoj zajednici  
 Statistike 
 Financijsko izvješće 
 Radni i financijski plan za 2017. (sažetak) 
 Zaklada u medijima 

 
U Izvješću se ističe pokretanje nekoliko strateških aktivnosti, od novog vizualnog 

identiteta, nove kadrovske politike, reforme natječaja za Nagrade, početka rada na novim 
strateškim smjernicama, pokretanje koncepta Riječka ideja, pa do novih projekata – 
Realizator 2016. i dr. Kako se navodi u samom Izvješću, sam proces restrukturiranja Zaklade 
je tek započet, s planiranim nastavkom u 2017., a upravo ovo izvješće je dobar pregled 
učinjenog s naznakama budućeg smjera.  
 

U ovom kratkom uvodnom dijelu uvijek se ističe da Zaklada sustavno vrednuje prijave 
na svoje natječaje kroz pomno definiran i nadziran postupak objektivne i nepristrane 
evaluacije od strane članova stručnih povjerenstava. Uvjeti i postupci za ostvarivanje prava 
na materijalnu potporu koju dodjeljuje Zaklada u cilju ostvarivanja svoje svrhe uređeni su 
Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe 
Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a postupak vrednovanja reguliran je Preporukama za 
vrednovanje prijava projekata, programa i drugih djelatnosti. 

 
U ovom izvještajnom razdoblju Zaklada je raspisala natječaje za:  
- dodjelu nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, 
- sufinanciranje organizacije skupova,  
- sufinanciranje sudjelovanja na skupovima, i  
- izradu idejnog rješenja nagrade „Fritz Jahr“. 

 
Posebno mjesto zauzela su i dva strateška projekta: „Riječka ideja“ i Projekt Case study 
natjecanje Realizator 2016. Zaklada je tijekom 2016. godine pokrenula inicijativu „Riječka 
ideja“ koja ima za cilj postaviti kriterije prema kojima bismo sveučilišne istraživačke i 



 
 

obrazovne programe povezali s granama gospodarstva koje su ključne za lokalnu zajednicu. 
Dok je drugim spomenutim projektom pokrenuto prvo riječko sveučilišno case study 
natjecanje – Realizator 2016 (više od 60 sudionika, različite sastavnice, 20 natjecateljskih 
timova) s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za stvarne poslovne slučajeve poduzeća. 
Studenti su razvijali nove usluge Kliničkog bolničkog centra Rijeka (Usluge za otvoreno 
tržište), Alarm automatike d.o.o. (Pametan dom za svakoga), te osmišljavali razvoj i 
promociju novog privezišta Villa Kapetanović– Hotel Navis. Ovdje je važno spomenuti i 
Projekte sa i u zajednici : Projekt Nevidljive sile : Žene koje su oblikovale grad/koji će se 
realizirati u ožujku 2017.godine te Donatorska aukcija slika koja je održana u prosincu 2016. 
godine čiji će prikupljeni iznos financijskih sredstava biti doniran. 
 

Financijsko izvješće Zaklade čini sastavni dio predmetnog Izvješća Zaklade za 2016. 
godinu. 
 
Privitak: 

1. Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci za 2016. godinu  

2. Odluka Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zaklade za 2016. godinu  

3. Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Zaklade 
Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu 
 

 
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje sljedećeg  

 
z a k lj u č k a 

 
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu 

(siječanj  2016. – prosinac 2016. godine) i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje. 

2. Financijska sredstva u visini 100.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke 
za 2017. godinu za ostvarivanje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci.  
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Riječ ravnateljice  

 

     „Zaklade su posebna stvorenja. Njihova financijska i poslovna neovisnost daju im gotovo 

jedinstvenu slobodu da rade. To znači da imaju što je potrebno da se pozicioniraju kao važan 

izvor nadahnuća i ideja u civilnom društvu. Ta je sloboda velika povlastica te kao takva 

obuhvaća i odgovornost da bude pokretačka snaga koja oblikuje razvoj društva.“1, stoji u 

uvodu studije iz 2016. o budućnosti zaklada, te izazova i potencijala koji pruža zakladni 

sektor.  

     Koliko god spomenuto zazivanje „jedinstvene slobode rada“ zaklada zvučalo primamljivo, 

ne treba biti prevelik pesimist da bismo danas, često pred naletom dnevne politike i njenih 

aktera, posumnjali u opstojnost takve slobode. Naime, u vremenima u kojima je potreba 

preispitivanja uloge države, lokalne samouprave, akademskih krugova, građana, ali i 

organizacija civilnog društva veća no ikad, angažman u vidu razvoja zaklada lako se može 

činiti unaprijed osuđen na propast, a njihova sloboda tek iluzija zakonodavca, osnivača i 

podupiratelja.  

     Ipak, nerijetko postoje primjeri koji svjedoče da takvo shvaćanje zaklada nije samo 

kratkotrajni hit, dapače da se upravo kroz zakladni sektor društvo bogati prostorom 

odgovornosti, ispravnih nastojanja, odabira i trajnijih vrijednosti. Mi u Zakladi Sveučilišta u 

Rijeci vjerujemo da takav image gajimo, usmjeravajući svoje ciljeve, aktivnosti, konačno i 

sredstva njegovom ostvarenju.  

     U nastavku donosimo izvješće za 2016. u kojem smo pokrenuli nekoliko strateških 

aktivnosti za koje vjerujemo da nam mogu pomoći na tom putu (novi vizualni identitet, nova 

kadrovska politika, reforma natječaja za Nagrade, početak rada na novim strateškim 

smjernicama, pokretanja koncepta Riječka ideja, novi projekti – Realizator 2016 itd.).  

     Daleko od toga da smo zadovoljni postignutim, posebno potporom naših osnivača, no 

iskreno vjerujemo u opravdanost naših vrijednosti, kao i potrebu kontinuiteta započetog. 

Daleko smo i od kraja, istovremeno svjesni činjenice da kada se „približimo kraju“, Zakladu 

čeka novi ciklus restrukturiranja, strateškog preslagivanja i stalnog unapređenja jer jedino na 

taj način može opravdati stečenu slobodu i odgovornost, te poslužiti kao pokretačka snaga 

promjena u društvu kojima toliko težimo.         

                                                      
1 Hamm, I. (2016.), Predgovor. U: Oblikuje budućnost. Budućnost zaklada (str. 5-6). Europska zaklada za filantropiju i 
društveni razvoj, Zagreb, 2016. 



 

 

1.Uvod    

 

     Izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu ZSuRi) za godinu 2016. redovito je 

11 po redu u nizu Zakladnih izvješća, u prvom redu namijenjeno osnivačima i podupirateljima 

Zaklade, ali i korisnicima Zakladnih sredstva, te uopće zainteresiranoj javnosti2. Dosadašnja 

metodologija izrade godišnjih izvješća u pravilu je slijedila uobičajenu strukturu, u ovoj je 

godini ponešto izmijenjena. Razloga za to ima nekoliko: novi pristup trebao bi na jasniji način 

prikazati temeljne stupove Zakladinog rada (natječaja djelatnost, projekti, aktivnosti u 

zajednici), s obzirom da svaki od navedenih elemenata ima svoje specifičnosti i zakonitosti, 

koji na različite načine doprinose svrsi i misije Zaklade. Tijekom 2016. ujedno smo investirali 

trud u prikupljanje i analizu statistike provedbe naših natječaja, što smatramo važnim 

prikazati u izvješću. Još detaljnije i strukturiranije prikupljanje te vrste podataka svakako će 

biti djelom budućih aktivnosti, no preliminarni su rezultati zanimljivi i u ovoj fazi. Konačno, 

praćenje financijskih pokazatelja (novi računovodstveni ured, nedostatnost podataka o 

metodologiji izrade) prethodnih godišnjih izvješća, godinama je dovodio do neusklađenosti 

podataka, samim time i poteškoća s praćenjem statistike, odnosno usporedbe provedenih 

aktivnosti i visine utrošenih sredstva, kriterija primijenjenih prilikom dodjele sredstava i 

doprinosa rezultata financiranih aktivnosti, te načina izvješćivanja (kontinuirani monitoring). 

Iako je proces prestrukturiranja Zaklade tek započet, s planiranim nastavkom u 2017., 

priprema izvješća poslužila je kao dobar pregled učinjenog, s naznakama budućeg smjera.   

No, krenimo redom.       

 

   

1.1. Svrha osnivanja Zaklade 

 

     Zaklada Sveučilišta u Rijeci (ZsuRi) osnovana je 17. siječnja 2003. godine sa svrhom trajnog 

pružanja novčane potpore akademskoj zajednici i promocije sljedećih aktivnosti: 

 

podrška znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim studijima na Sveučilištu i u 
cijeloj akademskoj zajednici: 

• podrška projektima koji su bitni za gospodarski i društveni razvoj lokalne i područne 
(regionalne) zajednice 

• podrška u osnivanju novih studija, posebice poslijediplomskih 
                                                      
2 http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/godisnja-izvjesca/ 



 

 

• podrška projektima transformacije nastavnih programa i prilagodba sustavu ECTS 
• fond za gostujuće profesore i za 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 knjižničkog 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: 

• objavljivanje udžbenika, knjiga i monografija važnih za unapređenje nastave i 
znanstvenog rada na Sveučilištu 

• objavljivanje elektronskih verzija nastavnih sadržaja – na web stranicama ili 
(interaktivnim) nastavnim CD-ima 

• objavljivanje znanstvenih radova 
• obogaćivanje sveučilišnog 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: 
• podrška najboljim studentima (stipendije za dodiplomski i poslijediplomski studij) 
• školovanje studenata u inozemstvu (dodiplomsko i poslijediplomsko) 
• poboljšanje studentskog standarda3. 

 
1.2. Ciljevi, vizija i misija  

 

     Vizija Zaklade Sveučilišta u Rijeci (ZSuRi) je postati vodeća sveučilišna zaklada u Hrvatskoj 
koja inovativnim i održivim modelima filantropije pridonosi sinergijskom razvoju akademske 
i lokalne zajednice u europskom kontekstu. 

Misija ZSuRi je prikupljanje sredstava s ciljem kontinuiranog ulaganja i dugoročnog planiranja 
razvoja znanstveno - istraživačke infrastrukture i djelatnosti, kvalitete obrazovanja i ljudskih 
resursa / kapaciteta. Ujedno, misija Zaklade realizira se poticanjem i nagrađivanjem značajnih 
dostignuća na području znanosti i umjetnosti te promocijom ideje društva znanja i aktivnog i 
uključivog građanstva. 

                                                      
3 http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/wp-content/uploads/2011/09/Statut_-Zaklade.pdf 



 

 

Rad ZSuRi počiva na sljedećim načelima: odgovornost, transparentnost, autonomija, dobro 
upravljanje, izvrsnost i ravnopravnost. U svom radu Zaklada se ujedno zalaže i za otvoreni 
dijalog, međusektorsku suradnju i kulturu partnerstva i povjerenja. 

 

1.3. Strateške smjernice Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2013.-2017. 
 

U izvještajnom razdoblju temeljna djelatnost Zaklade definirana je sljedećim Strateškim 
smjernicama: 

1. Razvijanje mehanizama prikupljanja sredstava za znanstvene, istraživačke i studentske 
svrhe Sveučilišta u Rijeci, s posebnim naglaskom na: 

• mobiliziranje sredstava lokalnih i regionalnih trgovačkih društva, poduzetnika i 
fizičkih osoba, 

• prekogranično i regionalno povezivanje s relevantnim institucijama, 
• korištenje sredstava EU. 

2. Promicanje društvene odgovornosti članova Sveučilišta u Rijeci prema lokalnoj i 
regionalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na: 

• strogo pridržavanje znanstvene i akademske čestitosti, 
• etičke standarde i dobre akademske prakse,  
• povezivanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta s potrebama zajednice, 
• volontiranje, društveno koristan rad i javni angažman. 

3. Promicanje ideje društva znanja, s posebnim naglaskom na: 
• pomaganje mladim istraživačima i razvoju modernih oblika nastave (predavačkih 

metoda i mehanizama za kreativnost i inovacije, uključujući i obrazovanje nastavnika), 
• stvaranja epistemičkih zajednica/ekspertnih skupina za javne potrebe i potrebe u 

gospodarstvu, 
• pomaganje znanstvene publicistike i časopisa, 
• doprinos studentskom standardu (stipendiranje studenata temeljem kumulativnih 

uvjeta izvrsnosti i socijalnih kriterija). 
4. Promicanje ideje aktivnog građanstva, s posebnim naglaskom na: 

• promicanje širokog i slobodnog obrazovanja koje vodi intelektualnoj emancipaciji i 
političkoj samosvijesti; 

• organizaciju edukacija i obrazovanja za demokraciju te promicanje vrijednosti civilnog 
društva. 

• znanstvena istraživanja i visoko obrazovanje za javno dobro, održivi i uključivi razvoj 
društva te gospodarski rast, 

• edukacija, promocija i provedba projekata iz područja društvenog gospodarenja, 
zaštite okoliša i/ ili ekonomskog razvoja, 

• osnaživanje lokalne zajednice, 
• unapređivanje ravnopravnosti i socijalne kohezije. 

 

      U proteklih se 14 godina rada djelatnost Zaklade profilirala u nekoliko glavnih stupova 
djelovanja: natječajna djelatnost, projektna djelatnost, ostale aktivnosti u zajednici. Unatoč 



 

 

činjenici da posljednjih nekoliko godina postoji jasnije strateško usmjeravanja rada Zaklade4, 
natječajna djelatnost (dodjela sredstva kroz 4 glavne kategorije + natječaj za Nagradu 
Zaklade) u pravilu se provodila temeljem općih preporuka za vrednovanje. S tim u vezi, a 
uvažavajući činjenicu da 2017. ističe rok trenutnih Strateških smjernica odlučili smo 
pokrenuti proces izrade novih, koji bi ne samo odgovorio na potrebe novog dokumenta 
(razdoblje 2018.-2021.) nego i jasnije definirao prioritete i kriterije Zakladinih natječaja, 
odnosno dodjele sredstava za ciljane aktivnosti.   

      Započeti proces ujedno treba uzeti u razmatranje u kontekstu činjenice da 2018. Zaklada 
navršava 15 godina rada, te se analiza stanja prvih petnaest godina rada Zaklade nameće kao 
nužnost definiranja postignutog, ali i zacrtavanje željenog smjera daljnjeg razvoja.   
1.4. Struktura Zaklade 

1.4.1.  Upravni odbor 

     Upravni odbor je najviše tijelo Zaklade. Članove Upravnog odbora imenuju osnivači Zaklade 

i to tri predstavnika Sveučilište u Rijeci, te po jednog predstavnika Primorsko-goranska 

županija i Grad Rijeka. Članovi između sebe biraju predsjednika te zamjenika predsjednika. 

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno 

imenovani na tu funkciju. 

 

Na 68. sjednice Upravnog odbora održanoj 15. prosinca 2015. Zaklade potvrđeni su novi 

članovi imenovani od strane Sveučilišta u Rijeci: 

• prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik (novoimenovani član) 

• prof. dr. sc. Ivan Frančišković (ponovno imenovani član) 

• Boris Popović, dipl. ing. el., MBA (novoimenovani član). 

 

     U ime Primorsko – goranske županije članica Upravnog odbora Zaklade je mr. sc. Edita 

Stilin (od 15. prosinca 2015. zamjenica predsjednika UO), a u ime Grada Rijeke Sanda Sušanj, 

prof.  

 

     U izvještajnom razdoblju održane su ukupno tri sjednice Upravnog odbora, i to sljedećim 

redom: 

 69. sjednica UO-a, 26. veljače - 15. ožujka 2016. godine (online) 

 70. sjednica UO-a, 1. rujna 2016. godine 

 71. sjednica UO-a, 30. prosinca 2016. – 9. siječnja 2017. godine (online)  

                                                      
4 Usporediti Prioriteti i strateški ciljevi Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2008. – 2012. godine i Strateške smjernice 
Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2013.-2017. (http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/prioriteti/).  

http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/wp-content/uploads/2011/09/Prioritei-i-strate%C5%A1ki-ciljevi-Zaklade-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Rijeci-2008.-2012.-godine.docx
http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/prioriteti/


 

 

 

1.4.2. Ravnateljica 

 

     Ravnatelj Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. Ravnatelja imenuje Upravni odbor na 

vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja Zaklade.  

Ravnateljica Zaklade za razdoblje od 2013. - 2017. godine je doc. dr. sc. Iva Rinčić. 

1.4.3. Stručno osoblje i kadrovska pitanja 

 
Stručne službe Zaklade obavljaju stručne i administrativne poslove. 

Stručne službe čine: 

Administrativna tajnica Ureda poslodavca 

• Sanja Lujić Pirc, prof. (do 13. lipnja 2016.) 

• Aleksandra Ignatoski, univ. bacc. oec. (od 13. lipnja 2016. na studentski ugovor) 

 

Asistentica za natječaje i projekte 

• Iris Matković Čajić, mag. oec. (na roditeljskom dopustu do 15. kolovoza 2016., na 

bolovanju 03.10. - 12.10.; 19.10. - 6.12. na bolovanju, od 6. prosinca 2016. radni odnos 

u mirovanju do 3. godine djeteta) 

• Ana Kola, mag. ing. logist. (zamjena za Iris Matković Čajić, do povratka zaposlenice s 

roditeljskog dopusta; na porodiljnom dopustu od 1. veljače 2016.; prekid ugovora o 

radu povratkom Iris Matković Čajić) 

• Andrea Laurić, mag. nov. (od 1. veljače 2016. zamjena za Iris Matković Čajić i Anu Kola, 

do povratka Iris Matković Čajić) 

• Petra Bačić, bacc. oec. (od 6. prosinca 2016. zamjena za Iris Matković Čajić) 

Stručna suradnica za financije i razvojne projekte 

• Andrea Laurić, mag. nov. (od 1. rujna 2016.) 

Računovodstveni servis 

Od 31. prosinca 2015. godine Služba za računovodstvene poslove Sveučilišta u Rijeci ukida 

vođenje poslovnih knjiga Zaklade, a od 1. siječnja 2016. taj dio posla obavlja Računovodstveni 

servis Alinea d.o.o. 

Informatička potpora  



 

 

Usluge održavanja mrežnih stranica i potpore spp sustavu natječajne djelatnosti Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci obavlja vanjski suradnik Saša Dupor.    

1.5. Imovina 

 
     Na dan 28. veljače 2017. ukupna imovina iznosi 1.795.335,00 kn, od toga nefinancijska 

imovina 6.273,00; potraživanja u iznosu od 1.255,607,00 kn, te novac na žiro računu u iznosu 

od 533.455,00 kn. Osnovna imovina Zaklade iznosi 1.150.000,00 kuna. Sredstva su oročena 

kod Splitske banke d.d. na 18 mjeseci (od 18. veljače 2016. - 18. kolovoza 2017.). 

Raspolaganje ugovorenim  sredstvima odvijat će se u skladu s Planom rada za 2017., dok će 

odluku o daljnjem upravljanju osnovnom imovinom u skladu sa strategijom razvoja Zaklade 

donijeti Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci.  

 

1.6. Ured i opće poslovanje Zaklade u 2016.  

 

     Početna faza unutrašnjeg restrukturiranja rada Zaklade tijekom 2016. godine uključivala je 

promjenu u kadrovskoj politici, provedbu natječaja za novi vizualni identitet, reformu 

natječaja za Nagradu Zaklade te pripremu sadržajne i financijske konstrukcije izrade novih 

mrežnih stranica i natječajnog online sustava.  

 

1.6.1. Kadrovska politika  

 

     Odlaskom djelatnice Sanje Lujić Pirc, prof. s mjesta administrativne tajnice ureda, a 

uzimajući u obzir detektirane potrebe novog načina rada, donesena je odluka o aktiviranju 

mjesta Stručne suradnice za financije i razvojne projekte, dok je za administrativne potrebe 

ureda povremeno angažirana studentica na studentski ugovor. S obzirom na viši koeficijent 

radnog mjesta Stručne suradnice za financije i razvoje projekte, a s ciljem ograničenog rasta 

troškova ugovor nove djelatnice potpisan je na 6 sati (osim za mjesec rujan, kada su plaća i 

doprinosi pokriveni sredstvima projekta Responsible Research and Innovation). 

     Na radnom mjestu Asistentice za natječaje i projekte tijekom 2016. promijenile su se čak 4 

osobe (vidjeti poglavlje Stručno osoblje i kadrovska politika), što je neminovno imalo utjecaja 

na kontinuitet rada.    



 

 

     Tijekom 2016. ravnateljica Zaklade je na upit Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

potpisala Ugovor o obavljanju stručne prakse redovitih studentica/studenata Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci (ugovor potpisan 20. prosinca 2016.). Sukladno Ugovoru, polaznik/ca 

stručne prakse će se upoznati s radom i funkcioniranjem tvrtke, sa sustavom rada i poslovanja 

Zaklade te će raditi na konkretnim slučajevima iz prakse (80 sati prakse). Ugovor je u ime 

fakulteta potpisao dekan, izv. prof. dr. sc. Alen Host. Prva polaznica stručne prakse bila je 

Aleksandra Ignatoski.5 

 

1.6.2.  Vizualni identitet Zaklade 

 

     Tijekom 2016. Zaklada je ujedno odlučila odabrati novi vizualni identitete koji bi odgovarao 

novim ciljevima rada i uopće imageu Zaklade. U tu svrhu uputila je poziv autorima i 

kreativnim timovima da se prijave na Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta 

Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Cilj natječaja je bio postići prepoznatljiv, originalan, 

komunikativan i suvremen vizualni identitet kao temelj sustavne komunikacije Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci prema korisnicima, partnerima i javnosti. 

 

Novi vizualni identitet Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

zamišljen je kao važan segment kontinuirane 

komunikacije Zaklade sa svim dionicima akademskog i 

javnog života u gradu Rijeci i regiji, ali i u nacionalnim i 

međunarodnim relacijama. Cilj je vizualnog identiteta 

Zakladu prikazati kao neovisnu instituciju s 

dugogodišnjom tradicijom, ali i kao inovativni prostor 

suradnje različitih aktera, čiji interdisciplinarni pristup 

i kreativna sinergija pridonose razvoju akademske i lokalne zajednice grada Rijeke u 

europskom kontekstu. Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Ocjenjivačkog 

suda, donio je odluku o izboru pobjedničkog rada na natječaju za izradu idejnog rješenja 

vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Rok za predaju radova je bio do 23. svibnja, a 

zbog velikog interesa produžen je do 30. svibnja. Pristiglo je 40 radova. 

     Najboljim radom na natječaju proglašen je rad pod nazivom „Mreža lokacija i suradnje“ 

autorice Ivane Bačanek. Prvonagrađeni rad najcjelovitije odgovara natječaju i 

                                                      
5 Početkom 2017. ured Zaklade zaprimio je još jedan zahtjev za obavljanje stručne prakse koji će biti reliaziran 



 

 

komunikacijskim zahtjevima projektnog zadatka, ocijenio je Ocjenjivački sud naglasivši 

jedinstveni pristup u formiranju zajedništva i suradnje Sveučilišta u Rijeci i njegovih 

sastavnica te inovativnog prikaza navedenog. 

Kako navodi autorica koncepta, „Mreža sastava Sveučilišta u Rijeci preuzeta je iz stvarnih 

lokacija fakulteta. Tradicionalna je njihova lokacija, dok je suvremena interpretacija mreže i 

suradnje fakulteta u znaku.“ Cilj je bio postići prepoznatljiv, originalan, komunikativan i 

suvremen vizualni identitet kao temelj sustavne komunikacije Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

prema korisnicima, partnerima i javnosti. Novi vizualni identitet Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

zamišljen je kao važan segment kontinuirane komunikacije Zaklade sa svim dionicima 

akademskog i javnog života u gradu Rijeci i regiji, ali i u nacionalnim i međunarodnim 

relacijama. 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo su činili dipl. dizajner Aljoša Brajdić, mag. nov. Andrea Laurić, doc. dr. sc.  Iva 

Rinčić, a finalnu odluku o izboru novog vizualnog identiteta donio je Upravni odbor Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci. Iznos nagrade: 10.000,00 kn neto. 

1.6.3. Reforma natječaja 

 
     Na prijedlog ravnateljice Zaklade Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Ive Rinčić i odluke 

Upravnog odbora Zaklade donesene na 68. sjednici održanoj 15. prosinca 2015., utvrđeno je 

da se Natječaj za nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci stavi na javnu raspravu kako bi se 

djelatnici i studenti sastavnica Sveučilišta u Rijeci očitovali o formi i sadržaju ovog natječaja te 

komentirali postojeće i predložili nove kriterije. Osim navedenog, u pripremi novog natječaja 

provedene su izmjene načina prijave (online prijava, mogućnost samostalne prijave) i 

evaluacije (online sustav evaluacije), koji su ujedno doveli do povećanog broja prijava za 80%. 

                                                                                                                                                                                
tijekom 2017. godine.  



 

 

Na prijedlog članova Upravnog odbora, a s ciljem unapređenja kvalitete evaluacijskog procesa, 

uvedena je izmjena koja se tiče metodologije rangiranja primljenih prijava. Naime, dosadašnji 

sustav rangiranja temeljem maksimalnog broja prikupljenih bodova od strane članova 

stručnog povjerenstva, zamijenjen je sustavom metodologije ranga6.  

 

1.6.4. Nove mrežne stranice   

     Tijekom 2016. prepoznata je potreba za rekonstrukcijom mrežnih stranica Zaklade 

Sveučilišta koje u trenutnom formatu ne odgovaraju na tehnološke, sadržajne, ali i vizualne 

zahtjeve ovog vremena. Transformacija mrežnih stranica iz preglednih u informativne izvršit 

će se tijekom 2017. 

                                                      
6 Novoprimjenjena metodologija temeljila se na rangiranju evaluacija prijava kod svakog pojedinog evaluatora 
(ukupno tri) prema broju dodijeljenih bodova, pri čemu se maksimalnom iznosu bodova (100) dodjeljuje prvo 
mjesto. Nakon izračuna rang mjesta prijave po pojedinom evaluatoru, iste su se rangirale od prvog (najveći broj 
bodova) do posljednjeg mjesta. Slijedeći je korak bio izračun prosječne vrijednosti rangova pojedine prijave kod 
svih evaluatora nakon čega se izradio finalni redoslijed svih prijava, te distribucija raspoloživih sredstava. Cilj 
korištene metode je objektivizacija, odnosno minimiziranje „ljudskog“ faktora pri evaluaciji prijava pojedinog 
evaluatora (prelaka dodjela visokih bodova, strogo ocjenjivanje i sl.).  
 
 



 

 

 

2. Kalendar aktivnosti 

 

 Događaj 

13. siječnja 2016. ZAKon br. 25. 
15. siječnja 2016. Svečana dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

22. siječnja 2016. Sudjelovanje na 9. Koordinaciji gradonačelnika i načelnika gradova i 
općina Riječkog prstena i Liburnije 

12. veljače 2016. Zaklada pristupila Anna Lindh fondaciji 
13. veljače 2016. ZAKon br. 26. 

24. veljače 2016. 
Javna tribina: Je li moguć bolji dijalog znanosti i društva? i 
predstavljanje međunarodnog projekta Responsible Research and 
Innovation (RRI) Tools te najava aktivnosti za 2016. godinu  

26. veljače – 15. 
ožujka 2016.  69. sjednica UO (online) 

3.-4. ožujka 2016. Sudjelovanje na trening školi GenderSTE u okviru COST projekta (Novi 
Sad): Gender in research and in Horizon2020 projects 

9. ožujka 2016. Organizacijska potpora radionici „Trening asertivnosti“ 
13. ožujka 2016. ZAKon br. 27. 

29. ožujka 2016. International conference on Excellence in Education - sastanak 
povjerenstva međunarodne znanstvene konferencije 

7. travnja 2016. Raspisan Natječaj za izradu vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u 
Rijeci  

8. travnja 2016. Dodjela sredstava prikupljenih na Humanitarnoj aukciji slika 2015. 
12. travnja 2016. Sudjelovanje na Sajmu poslova Sveučilišta u Rijeci 
12. travnja 2016. Radionica Development Education and Awareness Raising (DEAR)  
13. travnja 2016. ZAKon br. 28. 

28. travnja 2016. Sudjelovanje na sastanku upravnog odbora projekta GENERA 
(Hamburg) 

2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade „Fritz Jahr“ 
2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za organizaciju skupova 
2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za sudjelovanje na skupovima 

13. svibnja 2016. ZAKon br. 29. 
14. svibnja 2016. Utrka Akademski zec 

16. svibnja 2016. 
Odbor za gospodarstvo i razvoj grada Rijeke 
Odbor za ravnopravnost spolova  
Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje 



 

 

18. svibnja 2016. Sudjelovanje na 3. danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci 

18. svibnja 2016. 13. međunarodna konferencija o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju 
i psihologiji  

19. svibnja 2016. Sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke – Godišnje izvješće za 2015. 

20. svibnaj 2016. Potpora organizaciji simpozija o volonterstvu - Vrijednost volontiranja 
za studente i zajednicu 

3. lipanj 2016. 
Izlaganje na Informativnom danu i radionici „Znanost s društvom i za 
društvo”: Iskustva Zaklade Sveučilišta u Rijeci u COST projektu 
genderSTE (Zagreb) 

6. lipnja 2016. Sudjelovanje na Godišnjem sastanku Hrvatske mreže za suradnju na 
Euro-mediteranu (Zadar) 

13. lipnja 2016. ZAKon br. 30. 
1. rujna 2016. 70. sjednica UO  

24. rujna 2016. 1. Tjedan filantropije u Hrvatskoj – sudjelovanje na okruglom stolu u 
Zagrebu „Organizirana filantropija u Europi i Hrvatskoj” 

27. rujna 2016. Trening u sklopu RRI Tools projekta  

30. rujna 2016.  Sudjelovanje na otvaranju Hrvatskog centra filantropije i 6. godišnjem 
sastanku Hrvatskog foruma zaklada 

3. listopada 2016. Raspisan Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

5.-6. listopada 2016. Međunarodna konferencija Engendering habitat u okviru COST 
projekta genderSTE (Madrid) 

      13. listopada 
2016. Sudjelovanje na Sajmu stipendija Sveučilišta u Rijeci 

15. listopada 2016. Prijava projekta „Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad“ 

27. listopada 2016. 
Početak projekta Realizator 2016 - Predstavljanje poslovnih slučajeva 
studentima (KBC Rijeka, Alarm automatika, Vila Kapetanović – Hotel 
Navis) 

4. studenog 2016. Realizator - Radionica prezentacijskih vještina 
10. studenog 2016. Realizator - Radionica „Tehnike generiranja poslovnih ideja“ 
17. studenog 2016. Realizator - Panel „Što poslodavci traže?“ 

25. studenog 2016. Realizator - Prezentacija studentskih rješenja, završno pitching 
natjecanje 

1. prosinca 2016. Donatorska aukcija slika 
16. prosinca 2016. Završna konferencija RRI Tools projekta (Beograd)  
16. prosinca 2016. Realizator - Svečana dodjela nagrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Natječaji 

 

 
     Zaklada dodjeljuje jednokratne novčane potpore članovima (djelatnicima i studentima) 

Sveučilišta u Rijeci isključivo putem natječaja7. Prema mogućnostima, Zaklada može biti i 

donator pojedinih aktivnosti doniranjem vlastitog promotivnog materijala za potrebe 

organizacije znanstvenih skupova i drugih manifestacija koje se uklapaju u Zakladinu 

strategiju. 

     Zaklada Sveučilišta u Rijeci sustavno vrednuje prijave na svoje natječaje kroz pomno 

definiran i nadziran postupak objektivne i nepristrane evaluacije od strane članova stručnih 

povjerenstava. Uvjeti i postupci za ostvarivanje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje 

Zaklada u cilju ostvarivanja svoje svrhe uređeni su Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku 

za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a postupak 

vrednovanja reguliran je Preporukama za vrednovanje prijava projekata, programa i drugih 

djelatnosti. Oba su dokumenta dostupna na mrežnim stranicama Zaklade pod Temeljni 

dokumenti. 

 

3.1. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

 

3.2. Dodjela nagrada za akademsku godinu 2013./2014. 

 

     Svečana dodjela nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2013./2014. održana je u 

petak, 15. siječnja 2016. godine u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Nagrade i 

Zahvalnice dodijelili su predsjednik Zakladinog Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec i 

ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić. 

Dobitnici nagrada za akademsku godinu 2013./2014.: doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić 

(Učiteljski fakultet Rijeka), prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. (Medicinski fakultet Rijeka), doc. 

dr. sc. Vedran Kirinčić (Tehnički fakultet Rijeka), doc. dr. sc. Jasmina Dlačić (Ekonomski 

fakultet Rijeka), dr. sc. Tihana Tršan (Medicinski fakultet Rijeka), Ervin Kamenar, mag. ing. el. 

(Tehnički fakultet Rijeka), doc. art. Hrvoje Urumović (Akademija primijenjenih umjetnosti 

Rijeka). 



 

 

Dobitnici Zakladinih zahvalnica su: prof. dr. sc. Boris Pritchard, prof. emerit. dr. sc. Juraj 

Sepčić, Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka, Grad Kastav, METIS d.d. i Ania Škrobonja. 

Svečanoj dodjeli nagrada odazvali su se i predstavnici osnivača: rektor Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. sc. Pero Lučin,  gradonačelnik Grada Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel, pročelnica 

Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji mr. sc. Edita Stilin. Za 

glazbeni dio svečanosti bio je zadužen najmlađi član Hrvatskog društva skladatelja 

jedanaestogodišnji Frano Živković. 

 

 

 

 

 

3.3. Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015. 

 

     Nakon provedenih izmjena natječaj je raspisan 3. listopada te je bio otvoren do 3. studenog 

2016. (produžen rok prijave do 10. studenog 2016.). Ukupno je pristiglo 16 prijava. 

                                                                                                                                                                                
7 Donacije korisnika izvan natječaja moguće su u sklopu zasebnih aktivnosti, propisanih specifičnim 
dokumentima (npr. donatorska aukcija slika, uz zaseban ugovor o suradnji s tvrtkom Metis d.d.) 



 

 

Nagrađeno je deset znanstvenika i umjetnika (mladi znanstvenici - 4, znanstvenik - 4, 

umjetnik - 1, životno djelo - 1). 

 

 

Dobitnici nagrade su: 

Mladi znanstvenici: 

• Društvene i humanističke znanosti - dr. sc. Sanda Pletikosić 

• Biomedicinske i biotehničke znanosti - dr. sc. Ivana Mikolašević 

• Tehničke i prirodne znanosti - dr. sc. Andrea Švob 

• Interdisciplinarne znanosti - dr. sc. Ivan Marović 

Znanstvenici: 

• Društvene i humanističke znanosti - doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić 

• Biomedicinske i biotehničke znanosti - doc. dr. sc. Felix Wensveen  

• Tehničke i prirodne znanosti - izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

• Interdisciplinarne znanosti - dr. sc. Marina Letica Crepulja 

Mladi umjetnik: 

• Nije dodijeljena 

Umjetnik u umjetničko-nastavnom zvanju:  

• Izv. prof. art.  Lara Badurina 

Nagrada za životno djelo 

• prof. dr. sc. Blaženka Grahovac 

Ukupni fond Nagrada 2015. Iznosio je 89.000,00 kuna brutto. Isplata će se izvršiti u 2017. 

Sredstva su osigurana u 2016. godinu. Novost ovog ciklusa natječaja su i prvi put dodijeljene 

dvije obje nagrade u interdisciplinarnim područjima.  

 

3.4. Natječaj za sufinanciranje organizacije skupova 

 

     Natječaj je bio raspisan od 2. svibnja do 2. lipnja 2016. 

Ukupno je zaprimljeno 27 prijava, 3 odbačene zbog formalnih razloga.  



 

 

     Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci na svojoj 70. sjednici održanoj 1. rujna 2016., 

donio je Odluku o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za organizaciju skupova. Rezultati 

natječaja objavljeni su 2. rujna, a ukupno je financirano 15 prijava (55 %). 

Ukupno dodijeljena sredstva: 49.724,37 kuna (24 % traženih sredstava). 

Odobrene prijave na Natječaju za sufinanciranje organizacije skupova (znanstvenih/stručnih 

skupova i umjetničkim programa) od 02. svibnja 2016.: 

Ime i prezime Naziv skupa 
Matična 

institucija 

Traženi 

iznos 

Dodijeljeni 

iznos 

prof. dr. sc. 
Marina Šantić 

8th International Conference on 
Tularemia MEDRI 5.000,00 5.000,00 

doc. dr. sc. 
Vanda Juranic 
Lisnic 

8th EuroMAbNet Meeting MEDRI 13.000,00 4.500,00 

prof. dr. sc. 
Marina 
Vicelja-
Matijašić 

Deveti međunarodni skup 
ikonografskih studija - Ikone i 
ikonologija (Icons and 
Iconology) 

FFRI 7.000,00 4.200,00 

doc. dr. sc. 
Ivana Munitić 

Young Neuroscientists Meeting 
(YMN) 

Odjel za 
biotehnologiju 9.230,00 4.000,00 

izv. prof. dr. 
sc. Barbara 
Karleuša 

International Symposium 
Cross-border drinking water 
management  

GRADRI 2.024,37 2.024,37 

prof. dr. sc. 
Anđelka 
Radojčić 
Badovinac 

Patofiziologija 
javnozdravstvenih problema i 
bolesti 

Odjel za 
biotehnologiju 16.133,75 3.700,00 

prof. dr. sc. 
Dražen 
Domijan 

12th Alps-Adria Psychology 
Conference (AAPC16) FFRI 15.000,00 3.500,00 

Maja Miloš, 
mag. edu. soc. „Health for all?! Mental Health!“ MEDRI 4.200,00 3.300,00 

doc. dr. sc. 
Zvjezdana 
Vrzić 

CLARC 2016: Perspektive 
jezičnoga planiranja i jezične 
politike 

FFRI 12.000,00 3.200,00 

prof. dr. sc. 
Diana Stolac 

Riječki filološki dani 11, 
Međunarodni znanstveni skup FFRI 20.000,00 3.000,00 

prof. dr. sc. 
Davor Štimac 

Međunarodni poslijediplomski 
tečaj trajne medicinske 
izobrazbe „Obesity – it is time 
to stop it“ (znanstveno-stručni 
skup) 

MEDRI 50.000,00 3.000,00 

izv. prof. dr. 
sc. Saša 
Drezgić 

1st International Conference 
“Smart Ideas and a New 
Concept of Economic 
Regeneration in Europe” 

EFRI 13.890,00 3.000,00 



 

 

prof. dr. sc. 
Nina Kudiš 

Znanstveni skup Sedam stoljeća 
augustinskog samostana u 
Rijeci  

FFRI 18.040,35 2.600,00 

prof. dr. sc. 
Krešimir 
Pavelić 

Istraživanja na modelima 
laboratorijskih životinja: stanje 
i perspektive u Hrvatskoj i na 
Sveučilištu u Rijeci 

Odjel za 
biotehnologiju 9.864,00 2.400,00 

Ines Jakovčić, 
univ. spec. 
psych. 

Rijeka psihologije 2016. 
Sveučilišni 
savjetovališni 
centar 

10.000,00 2.300,00 

    UKUPNO 205.382,47 49.724,37 

 

3.5. Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima 

 

Natječaj je bio raspisan od 2. svibnja do 2. lipnja 2016. 

Ukupno je zaprimljeno 88 prijava.  

     Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci na svojoj 70. sjednici održanoj 1. rujna 2016., 

donio je Odluku o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za sudjelovanje na skupovima. 

Rezultati natječaja objavljeni su 2. rujna, a ukupno je financirano 25 prijava (29 %). Tijekom 

ovog natječajnog ciklusa uvedena je mogćnost prijave za sve djelatnike Sveučilišta, nakon 

provedene evaucije financirano je i nekoliko prijava administrativnih djelatnika Sveučilišta. 

Ukupno dodijeljena sredstva: 50.000,00 kuna (59 % traženih sredstava). 

    Odobrene prijave na Natječaju za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima 

(znanstvenim/stručnim skupovima i umjetničkim programima) od 02. svibnja 2016.: 

 

Ime i prezime Naziv skupa 
Matična 

institucija 

Traženi 

iznos 

Dodijeljeni 

iznos 

dr. sc. Tihana 
Kraš EUROSLA 26 FFRI 4.678,40 3.000,00 

doc. dr. sc. 
Goran Vukelić 

21. European Conference on 
Fracture (ECF21) PFRI 4.862,00 2.900,00 

doc. dr. sc. 
Vanda Juranić 
Lisnić 

Natural Killer Cell 
Symposium MEDRI 1.512,34 1.512,34 

doc. dr. sc. 
Siniša Kušić 

4th International conference 
on education (ICED-2015) FFRI 5.500,00 2.800,00 

dr. sc. Mateja 
Ožanič 

EMBO Practical Course: 
Advanced methods of 
electron microscopy in cell 
biology 

MEDRI 2.250,00 2.250,00 



 

 

prof. dr. sc. 
Diana Stolac ESSE 2016 FFRI 5.000,00 2.500,00 

prof. dr. sc. 
Marina Vicelja-
Matijašić 

34th Congress of the 
International Committee of 
the History of Art 

FFRI 4.000,00 2.500,00 

Ilija Brizić, 
mag. ing. 
biotech. 

41st Annual International 
Herpesvirus Workshop 
IHW2016 - Međunarodni 
kongres 

MEDRI 5.212,14 2.400,00 

doc. dr. sc. 
Sandra 
Peternel 

24th EADV Congress MEDRI 6.300,00 2.400,00 

Diego Sušanj, 
asist. MIPRO 2016 RITEH 1.496,56 1.496,00 

prof. dr. sc. 
Silvana Vranić Sarajevski filološki susreti 4 FFRI 3.524,00 2.300,00 

Jelena Dorčić, 
mag. oec. 

ENTER2017 eTourism 
Conference FMTU 4.000,00 2.200,00 

dr. sc. Marko 
Turk 

8th World Conference on 
Educational Sciences FFRI 3.191,75 2.200,00 

dr. sc. Ivan 
Dražić EQUADIFF 2015 RITEH 6.240,00 2.100,00 

dr. sc.  Andrea 
Švob 

Design and Application of 
Random Network Codes-
DARNEC15 

Odjel za 
matematiku 675,00 675,00 

doc. dr. sc. 
Mihaela 
Matešić 

6th UK-CLC FFRI 2.342,00 2.000,00 

doc. dr. sc. Ivan 
Marović 

The 16th International 
Conference on Operational 
Research - KOI2016 

GRADRI 1.500,00 1.500,00 

Dunja 
Meštrović 

Konferencija ENTRENOVA 
(ENTerprise Research 
InNOVAtion Conference)  

Centar za 
studije i 
studente 

1.569,34 1.569,34 

Branka 
Popović, 
dipl.ing. 

5th International Congenital 
CMV Conference and 15th 
International CMV/Beta 
Herpes Virus Workshop 

MEDRI 2.382,43 1.900,00 

dr. sc. Tomislav 
Terzić 

IAU Symposium 324: New 
Frontiers in Black Hole 
Astrophysics 

Odjel za 
fiziku 2.250,00 1.900,00 

prof. dr. sc. 
Adriana Car-
Mihec 

Sarajevski filološki susreti 4 FFRI 3.524,00 1.900,00 

Boris Ružić, 
mag. cult. 

The Protest Image - 
Contesting Powers in Visual 
Culture, 19th, 20th and 21st 
Century 

FFRI 2.000,00 1.900,00 

mr. sc. Jasmina 
Jelčić 

9th Annual International 
Conference on Languages & 
Linguistics 

PFRI 2.997,86 1.700,00 



 

 

dr. sc. Ita 
Hadžisejdić 18th Meeting of the EAHP MEDRI 6.100,00 1.700,00 

dr. sc.  Andrea 
Švob 

Network Coding and 
Designs-NETCOD16 

Odjel za 
matematiku 1.500,00 697,32 

    UKUPNO 84.607,82 50.000,00 

3.6. Natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade „Fritz Jahr“ 

 

     Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji između Znanstvenog centra izvrsnosti za 

integrativnu bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ZCIIB), 

Dokumentacijsko – istraživačkog centra za europsku bioetiku „Fritz Jahr” Sveučilišta u Rijeci 

(DICEB) i Zaklade Sveučilišta u Rijeci (Zaklada), zaključenog i potpisanog u Rijeci 02. svibnja 

2016. godine, raspisan je natječaj za izradu Idejnog rješenja nagrade za promociju europske 

bioetke Fritz Jahr.  

     Na natječaj su pristigle 4 prijave: prijedlog 1 – HERBARIJ, prijedlog 2 – KUGLE, prijedlog 3 – 

KRIVULJA, prijedlog 4 – RAVNOTEŽA. Na prijedlog povjerenstva, pobjednički rad natječaja 

proglašen je prijedlog pod brojem 4. Autor: Jan Pavlović, Suradnica: Maša Milovac. 

     Nagrada za istraživanje i promicanje europske bioetike „Fritz Jahr” dodijeljena je Hans - 

Martin Sassu, na Riječkim danima bioetike 10. lipnja 2016. 

 

3.7. SIZIF – Fond za sufinanciranje znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u 

Rijeci 

 

     Inicijativa osnivanja Fonda s ciljem poticanja i podupiranja studenata u znanstveno - 

istraživačkoj djelatnosti postoji još od 2015., no zbog financijskih resursa i dugotrajnog 

procesa izrade dokumentacije pokretanje Fonda realizirano je tek početkom 2017. godine. 

Tijekom 2016. godine izrađeni su potrebni dokumenti (Pravilnik, Upute za prijavitelje, 

evaluacijski obrasci itd.), postavljen je online sustav prijave Fonda, usuglašeni su kriteriji i 

način bodovanja prijava, osmišljen je sustav promocije Fonda.  

     Fond je otvoren studentima svih područja preddiplomskog, diplomskog, integriranog 

sveučilišnog studija ili stručnog te specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u 

Rijeci. Fondom se financiraju tri kategorije – provedba znanstvenog istraživanja, aktivno 

sudjelovanje na skupovima te objavljivanja znanstvenih i stručnih radova. 

Fond za financiranje znanstveno- istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci među 

prvim je takvim u Hrvatskoj, a o važnosti njegovog pokretanja svjedoči sve veća potreba 



 

 

studenata za adekvatnim i kontinuiranim potporama u tom području. Fond je pokrenut u 

suradnji Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Ureda za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.   

     Zaklada je osigurala sredstva prikupljanjem sredstva od fakulteta, odnosno sastavnica 

Sveučilišta. Cilj je financijsku potporu studentima podići na višu razinu transparentnosti, u 

skladu s definiranim kriterijima za studente svih sastavnica. 

Trenutno prikupljena sufinanciranja:   

     Ured za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 15.000,00kn, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2.000,00 kn (odluka o sufinanciranju Fonda) i  

Medicinski fakultet 3.000,00 kn (potpisan ugovor o sufinanciranju Fonda). 

 

4. Projekti 

     Pored svoje temeljne svrhe, Zaklada od svog osnivanja potiče povezivanje sveučilišne 

zajednice s lokalnom i regionalnom zajednicom s ciljem sinergijskog doprinosa izgradnji 

društva znanja. Uz navedeno, Zaklada trajno djeluje na promicanju vrijednosti društvene 

odgovornosti, akademske izvrsnosti i etičnosti, ideje zakladništva i filantropije, uz afirmaciju 

programskih prioriteta osnivača i članova podupiratelja prvenstveno kroz različite projekte.   

 

4.1. Međunarodne aktivnosti 

 

4.1.1. Projekt Responsible Research and Innovation (RRI Tools)  

 

     Responsible Research and Innovation (RRI Tools) europski je projekt u okviru 

Horizont2020 programa, kojeg provodi multidisciplinarni konzorcij 26 institucija 

predvođenih od strane „la Caixa” fondacije iz Španjolske. Projekt se provodi u 30 zemalja s 

misijom uključivanja društva u odluke o razvoju znanosti i tehnologije, te doprinosa 

pametnom, održivom i cjelovitom rastu. Cilj je poticanje dijaloga različitih sektora društva o 

izazovima modernih istraživanja i inovacija. Koordinator projekta za regiju je Centar za 

promociju znanosti iz Beograda.  

a.) Tribina i predstavljanje projekta 

 



 

 

     Zaklada Sveučilišta u Rijeci je 24. veljače 2016. s početkom u 14 sati u prostoru „Akvarija“ 

na Kampusu organizirala javnu tribinu Je li moguć bolji dijalog znanosti i društva? Javna je 

tribina ujedno bila prilika za predstavljanje međunarodnog RRI Tools projekta, čije je 

aktivnosti  prisutnima izložio Dobrivoje Lale Erić, voditelj Odjela za međunarodnu suradnju 

Centra za promociju znanosti. Na tribini su ujedno priliku imali izlagati predstavnici 

nekolicine sastavnica Sveučilišta, ali i akademskih udruženja, kao i predstavnici gospodarstva.   

Cilj tribine bio je doprinijeti boljoj povezanosti znanosti i zajednice te otvaranja Sveučilišta 

javnosti, ali i uključivanju javnosti u promišljanje i odlučivanje o smjeru razvoja znanosti. 

 

b.) Radionica u sklopu 13. međunarodne konferencije o izvrsnosti i inovacijama u 
obrazovanju i psihologiji (ICIE) 

 

     Grad Rijeka je od 18. do 21. svibnja 2016. bio domaćin prestižne međunarodne konferencije 

Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher Education: Excellence in Education 

and Psychology, koju je organizirao Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju uz pomoć 

lokalnih partnera (Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija). Zaklada 

Sveučilišta pridonijela je programskom sadržaju organizacijom trening radionice Responsible 

Science in Science Education (RRI Tools). Radionicu su održale djelatnice Centra za promociju 

znanosti iz Beograda, Đurđa Timotijević i Katarina Anđelković. 

c.) RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao pokretač 
suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice 

 

Dana 27. rujna 2016. u prostorima Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u 

Rijeci STEP RI, a u sklopu međunarodnog Responsible Research and Innovation Tools 

projekta, održan je RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja 

kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice. Trening je okupio istaknute 

dionike znanstvene i istraživačke zajednice, obrazovnog i gospodarskog sektora te 

organizacija civilnog društva iz riječke regije ponudivši potrebna znanja, alate i 

interdisciplinarnu suradničku platformu za  implementaciju RRI načela u vlastitu praksu.  

     U uvodnim riječima ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić i Zlatko Mičetić, dipl. iur., 

zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Rijeka, istaknuli 

su važnost ovakvih događanja koji kreiraju novi smjer promišljanja odgovornog razvoja, 

stabilnosti i održivost Rijeke i regije u 21. stoljeću. 



 

 

     Trening su vodile Katarina Anđelković i Đurđa Timotijević, suradnice u Odjelu za 

međunarodnu suradnju Centra za promociju znanosti iz Beograda, čiji je program započeo 

RRI samoanalizom među sudionicima, nastavio se upoznavanjem RRI platforme, te zaokružio 

nova znanja konkretnim alatima za odgovorno istraživanje i inovacije.  

     Kako RRI izgleda u praksi, i to na području Rijeke, predstavili su ravnateljica Rinčić 

istaknuvši Zakladu Sveučilišta i njezinu inicijativu Riječka ideja kao primjer doprinosa razvoju 

lokalne zajednice filantropskim principima, direktor Riječke razvojne agencije Porin mr. sc. 

Ernest Cukrov istaknuvši ulogu RRA Porin u razvoju novih tehnologija i poduzetništva, te 

Robert Dorčić, mag. admin. sanit., član projektne skupine projekta EuroBioAct koji je uvršten 

na prestižnu listu RRI primjera dobre prakse u svijetu. Završnom diskusijom pokušalo se 

pronaći odgovore na prepreke u implementaciji RRI-a, te načine kako nadvladati, a svi 

sudionici i sudionice izrazili su veliki interes za nastavak suradnje, ali i razvoj usvojenih RRI 

načela u vlastitom djelovanju.  

     RRI Tools trening pohađalo je ukupno 23 polaznika (predložena optimalna brojka takvih 

treninga je  20). Trening je obuhvatio polaznike s gotovo svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, te 

predstavnike institucija poput Grada Rijeke, PGŽ-a, HGK Rijeka i RRA Porina, kao i 

predstavnike gospodarskog sektora (JGL d.d., Alarm automatika d.o.o., MEP d.o.o.). 

 

d.)  Završna RRI Tools konferencija (Beograd) 

     Na završnoj konferenciji RRI Tools projekat koja se održala u Beogradu 16. prosinca 2016.  

sudjelovala je djelatnica Zaklade Andrea Laurić.  

    RRI Tools konferencija u Beogradu sumirala je rezultate samog projekta, odnosno 

provedenih aktivnosti i mapirala projekte i inicijative u regiji. Primjeri dobre prakse iz 

područja odgovornog istraživanja i inovacija potaknuli su diskusiju o temama znanstvenog 

obrazovanja, etike, rodne ravnopravnosti, uključivanja javnosti i upravljanja u znanosti, s 

ciljem da se znanost i inovacije učine odgovornijim, inkluzivnijim i transparentnijim8. 

     Pored partnera iz regije, na konferenciji su sudjelovali i ugledni govornici i govornice iz 

partnerskih organizacija širom Europe, donosioci odluka i predstavnici nadležnih 

ministarstva.  

                                                      
8 Kao jedini primjer dobre prakse iz regije u popis RRI alata je uvršten projekt Sveučilišta u Rijeci - Europska 
bioetika na djelu (EuroBioAct) (https://www.rri-tools.eu/-/eurobioact_insp_practice).  

https://www.rri-tools.eu/-/eurobioact_insp_practice


 

 

 

4.1.2. COST projekt GenderSTE 

    Zaklada Sveučilišta dio je mreže kreatora politika i eksperata čiji je cilj potaknuti bolju 

integraciju rodnog aspekta u istraživanjima, te otvoriti diskusiju o položaju žena u znanosti, 

istraživanju i inovacijama na Sveučilištu u Rijeci, ali i širem društvenom kontekstu. 

    Zaklada u COST projektu genderSTE promicanja rodne ravnopravnosti u znanosti, 

tehnologiji i okolišu sudjeluje od 2014. kada je organizirala radionicu za donositelje odluka. U 

izvještajnom je razdoblju (3. - 4. ožujka 2016.) u Novom Sadu je održana trening škola Gender 

in research and in Horizon 2020 projects na kojoj su sudjelovale Iva Rinčić i Andrea Laurić. 

Škola je za cilj imala približi rodno istraživanje istraživačima koji nemaju rodni aspekt u svom 

istraživanju, promovirati rodna pitanja u Obzor 2020 projektima, te skrenuti pozornost na 

rodno istraživanje u prirodnim i tehničkim znanostima, uz prikaz primjera dobre prakse. 

Sadržaj treninga prvenstveno je bila namijenjena doktorantima, akademskim djelatnicima i 

donosiocima odluka iz regije. 

4.1.3. Informativni dan „Znanost s društvom i za društvo“  

 

    Na poziv Agencije za mobilnost i programe EU i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

ravnateljica Rinčić je na Nacionalnom informativom danu i radionici za horizontalne 

aktivnosti programa Obzor 2020 „Znanost s društvom i za društvo”  (Zagreb, 3. lipnja 2016.) 

predstavila iskustva Zaklade Sveučilišta u Rijeci u okviru projekta genderSTE (Science, 

Technology, Environment – COST Action TA1201).  

 

https://www.flickr.com/photos/rritools/sets/72157674259857253/with/31767836255/�


 

 

 

4.1.4. Međunarodna konferencija Engenedering habitat (Madrid) 

 

    Na poziv organizatora, ravnateljica Rinčić pozvana je da sudjeluje na završnoj konferenciji 

Engendering habitat održanoj u Madridu 5. - 6. listopada 2016. godine. Na konferenciji je 

Rinčić ujedno izložila rad ne temu rodno osvještene bioetike (Engendering bioethics).  

 

4.1.5. Projekt GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) 

 

     Nakon uspješnog sudjelovanja na kick-off meetingu konzorcija GENERA (Gender Equality 

Network in European Research Area) održanom 17. rujna 2015. u Bruxellesu, Zaklada je 

prihvatila poziv za statusom promatrača u spomenutom projektu. Projekt GENERA financira 

se iz programa Obzor 2020, a usmjeren je razvijanju modela ravnopravnosti spolova na način 

uklanjanja strukturnih prepreka napretku žena u fizici i srodnim područjima. 

 

 

4.2. Strateški projekti  

 

4.2.1. Riječka ideja 

     S najdužom tradicijom sveučilišnog zakladništva u Republici Hrvatskoj, potencijalom mreže 

svojih osnivača (Grada Rijeka, Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci), 

podupiratelja (gradovi i općine, pojedinci i poduzeća), ali i korisnika (više od nekoliko tisuća 

studenata i djelatnika Sveučilišta u Rijeci), izgrađenim povjerenjem javnosti, konačno i 

misijom stasanja u vodeću hrvatsku zakladu u području odgovorne znanosti i obrazovanja, 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci je tijekom 2016. pokrenula inicijativu „Riječka ideju“, postavljajući 

je kao dio vlastitih aktivnosti i stremljenja, ali i buduću zajedničku platformu djelovanja svih 

relevantnih dionika. U gradu Rijeci, pa onda i široj lokalnoj zajednici, postoji stvaralački 

potencijal, inovativnost i institucionalni kapaciteti, a konačno i načelna suglasnost oko 

nužnosti povezivanja i suradnje, no za snažnije iskorake još uvijek nedostaje kohezivni 

element onkraj pojedinačnih i kratkoročnih interesa. 

     Riječka ideja je inicijativa koja za cilj ima postaviti kriterije prema kojima bismo sveučilišne 

istraživačke i obrazovne programe povezali s granama gospodarstva koje su ključne za 

lokalnu zajednicu. 



 

 

     Razvijanje koncepta i smjernica Riječke ideje predviđeno je za 2017., s planom primjene u 

narednom strateškom razdoblju. 

4.2.2. Projekt Case study natjecanje Realizator 2016 

 

    Tijekom 2016. godine Zaklada Sveučilišta u Rijeci  je pokrenula prvo riječko sveučilišno case 

study natjecanje - Realizator 2016. Više od 60 sudionika, s različitih sastavnica Sveučilišta 

okupljenih u 20 timova, natjecalo se u pronalaženju najboljeg rješenja za stvarne poslovne 

slučajeve poduzeća.  

Studenti su razvijali nove usluge Kliničkog bolničkog centra Rijeka (Usluge za otvoreno 

tržište),  Alarm automatike d.o.o. (Pametan dom za svakoga), te osmišljavali razvoj i 

promociju novog privezišta firme Villa Kapetanović - Hotel Navis.  

     Rješenja poslovnih slučajeva bodovao je stručni žiri, a zasebno se ocjenjivao pismeni rad te 

prezentacija istoga u dinamičnoj trominutnoj formi pitch-a. Najbolji timovi nagrađeni su 

novčanim nagradama u iznosu od 2.000,00 kn za prvo, 1.000,00 za drugo te 500,00 za treće 

mjesto za svaki poslovni slučaj.  

Pobjednici prvog riječkog sveučilišnog prvog case study natjecanja su: 

Alarm automatika d.o.o. - Pametan dom (Smart home) za svakoga 

1. mjesto - OpPower: Marin Žitinić, Mateo Filipović 

2. mjesto - Bright Future: Marko Vukić, Emil Košeto 

3. mjesto - Tri praščića: Pegi Pavletić, Ivana Mihaljević, Melanie Tepuš 

 

Klinički bolnički centar Rijeka - Usluge za otvoreno tržište 

1. mjesto - Solucija: Petra Pupić-Bakrač, Martina Sedlić, Tajana Stevanović, Toma Babić 

2. mjesto - PAMM: Matia Vuković, Antonia Badurina-Dudić, Mislav Škrobo, Paula Klunić 

3. mjesto - Kabeceri:Tomislav Bukić, Krešimir Đurđević, Roberto Levak, Ante Jurjević 

 

Villa Kapetanović d.o.o. - Projekt razvoja i promocije privezišta Hotela Navis 

1. mjesto - LuNi: Nina Grabar, Lucija Ivanek 

2. mjesto - Minioni: Ivica Pavičić, Augustin Sočković, Ivana Barić 

3. mjesto - InteRio: Lea Radošević, Karla Pavlović 

 

Uz samo natjecanje, održale su se i popratne edukativne aktivnosti 

4. i 5. studenog 2016. – Radionica prezentacijskih vještina i „pitchinga“, predavač: Dario Zorić 



 

 

23 sudionika - polaznici su naučili različite prezentacijske i komunikacijske tehnike, 

kako pravilno strukturirati prezentaciju, razumijeli stilove komunikacija i kako im se 

prilagoditi u pregovorima, kako kreirati efektivan pitch te primijenili stečeno znanje na 

radionici kreiranjem akcijskog plana za unaprijeđenje svojih prezentacijskih, 

komunikacijskih i pitching vještina. 

 

 

10. studenog 2016. – Radionica Tehnike generiranja poslovnih ideja, predavač: Neven 
Tamarut 

18 sudionika - polaznici su se upoznali s načinom korištenja tehnika generiranja ideja i 

njihovim učinkom na konkretnim primjerima te imali prilike čuti o različitim 

pristupima u razvoju poslovnih ideja i oblicima zaštite rezultata razvijenih ideja. Svaki 

polaznik je mogao predložiti svoj konkretni problem za koji bi želio čuti moguća 

rješenja kao rezultat zajedničke kreativnosti. 

17. studenog 2016. – Panel „Što poslodavci traže?“ 

Panelisti: Goran Čandrlić (osnivač Webinyja, Kishe i marketinški stručnjak 

međunarodnog poduzeća GlobalDots), Natali Komen dipl. oec. (direktorica Udruge 

ugostiteljstva i turizma pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca), doc. dr. sc. Danijela Sokolić 

(voditeljica Centra za karijere Ekonomskog fakulteta u Rijeci) 

Teme panela bile su koje se vještine traže prilikom zapošljavanja u različitim sektorima 

te koje se od njih stječu za vrijeme studija, a za koje se potrebno dodatno potruditi, 

usklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada. 



 

 

 

Projekt je proveden u sklopu Zakladinog fonda Studenti za 

društvo znanja sa svrhom povezivanja akademske 

zajednice s gospodarskim sektorom, te razvijanja vještina 

studenata traženih na tržištu rada, uz potporu Primorsko-

goranske županije. Projekt je vodila Aleksandra Ignatoski. 

Sudionici: 65 studenata preddiplomskih, diplomskih i 

integriranih studija Ekonomskog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu, Pravnog fakulteta, Pomorskog fakulteta, Filozofskog fakulteta te 

Sveučilišnih odjela za biotehnologiju, matematiku i informatiku. 

  



 

 

 

 

 

 

 

4.3. Projekti sa i u zajednici 

 

4.3.1. Projekt Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad 

     Tijekom 2016. Zaklada se prijavila na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja 

civilnog, program Naš doprinos zajednici. Projektni prijedlog Zaklade nosi naziv Nevidljive 

sile: Žene koje su oblikovale naš grad. 

     Naime, žene su odigrale veliku ulogu u povijesti, ali i koncipiranju modernog društva 

kakvog poznajemo danas. Ipak, prema dostupnim podacima o prisutnosti i poznavanju uloge 

žene u javnom životu, ne samo da ne postoji dovoljna razina znanja o spomenutom, nego 

vlada i svojevrsna ignorancija. Unatoč malim pomacima na globalnoj razini, lokalna zajednica i 

dalje propušta prepoznati i vrednovati njihov doprinos u društvu. Građanskom akcijom 

Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad, a kroz kampanju za podizanje svijesti, 

Zaklada Sveučilišta upoznat će građanstvo sa ženama koje su svojim radom i postignućima 

doprinijele izgradnji grada Rijeke kao fizičkog i konceptualnog prostora u područjima 

arhitekture, kulture, javnog života i znanosti. Provedbom akcije primarno će se u javnom 

diskursu otvoriti pitanje, ne samo tko su istaknute žene koje su doprinijele zajedničkom 

društvenom razvoju, već i zašto su njihova imena i djela slabo ili u potpunosti nepoznata. 

Polazeći od lokalne zajednice, tj. grada kao mikro područja javnog života, projekt će preispitati 

i presložiti stereotipno poimanje uloge žene u društvu koja se najčešće sagledava i vrednuje 

unutar prostora privatnog, te pokušati pronaći načine njihovog mapiranja. 

https://www.facebook.com/radio.rijeka/photos/a.189384184465754.46636.185168208220685/1311605405576954/?type=3�


 

 

Projekt je pozitivno evaluiran i odobren krajem prosinca 2016. U ukupnom iznosu od 

13.000,00 kn. Akcija Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad započet će u ožujku 

2017. 

 

 

4.3.2. Donatorska aukcija slika 

a.)  Dodijeljena sredstva s aukcije 2015.  

     Dodjela sredstava prikupljenih na Humanitarnoj aukciji slika (03. prosinca 2015. godine u 

organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis d.d.) održana je u petak, 08. travnja 

2016. godine s početkom u 10:00 sati u prostorima uprave Dječje bolnice Kantrida. 

Na konferenciji za medije sudjelovali su: ravnateljica Centra za rehabilitaciju Rijeka Gordana 

Saršon, prof., predstojnik Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. sc. 

Goran Palčevski, dr. med., ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Iva Rinčić i 

direktor tvrtke Metis, d.d. Jerry Pajić, ing. 

Čekovi u iznosu od 29.700,00 kn uručeni su Centru za rehabilitaciju Rijeka (namjena 

unapređenje kvalitete življenja korisnika kroz smještaj u organiziranom stanovanju), Klinici 

za pedijatriju KBC-a Rijeka (opremanje dječje dnevne bolnice – nabava infuzijskih pumpi) i 

Zakladi Sveučilišta u Rijeci (razvoj fonda Studenti za društvo znanja sa svrhom održavanja 

case study natjecanja Realizator 2016). 

https://www.facebook.com/zaklada.uniri/photos/a.112841975403286.12508.108892089131608/1304445109576294/?type=3�


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Donatorska aukcija slika 2016. 

U prostorima konobe Tarse  1. prosinca 2016. održana je četvrta po redu Donatorska aukcija 

slika u organizacije Zaklade Sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis d.d. 

 

Licitirano je ukupno 58 umjetničkih predmeta (fotografije, slike, kalendar - slike), a ukupno je 

prikupljeno 106.920,00 kuna. Navedeni iznos ujedno je i najveći prikupljeni iznos od 

održavanja ove aukcije. Osim rasta sredstava, evidentan je rast i prikupljenih djela koji se od 

prošlogodišnjih udvostručio.  



 

 

Prikupljeni iznos bit će doniran Centru za rehabilitacija Rijeka, Centru za rehabilitaciju Slava 

Raškaj Rijeka, te uložen u Zakladin fond Studenti za društvo znanja za financiranje 

studentskih projekata i opremanje Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Kao i prethodnih godina, Metis d.d. je osigurao slike i kalendar - slike umjetnika Nenada 

Petronia, dok je Zaklada ostvarila suradnju s nekoliko udruga, institucija i pojedinaca koji su 

donirali svoje slike za aukciju. Posebno zahvaljujemo studentima i djelatnicima Akademije 

primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, posebice izv. prof. art. Antonom Vrlićem, red. 

prof. art. Zdravkom Milićem i red. prof. art. Goranom Štimcem. 

Uz brojne amaterske i profesionalne umjetnike i umjetnice, poput Nade Golob Popović, Grbac 

Vide, Lee Čeč, Matice umirovljenika Grada Rijeke – kreativne radionice Korak po korak, 

donacijom slika ovu humanitarnu akciju poduprli su i sveučilišni djelatnici kojima posebno 

zahvaljujemo (Iva Tijan), a svojim volonterskim radom i studenti (Josip Šore, Tajana 

Stevanović, Petra Pupić-Bakrač, Martina Sedlić, Toma Babić). Novitet aukcije 2016. bile su i su 

umjetničke fotografije Fotokluba Rijeka, njihovih članova te predsjednika Borislava Božića. 

Uz samu aukciju održala se tombola koju su prigodnim poklonima podržali Studio I FIT, 

Knjižara RIBOOK, Thalasso Wellness centar Opatija, HNK Ivan pl. Zajc, te Gradska knjižnica 

Rijeka.  

 

 



 

 

 

5. Aktivnosti u lokalnoj zajednici  

 

5.1.  Partnerstvo s gospodarskim subjektima  

     Case study natjecanje Realizator 2016: Klinički bolnički centar Rijeka, Vila Kapetanović 

d.o.o., Alarm automatika d.o.o. – formuliranje poslovnih slučajeva, pružanje informacija 

vezanih za poslovanje studentima, sudjelovanje u izboru najboljih studentskih rješenja. 

5.2.  Sponzorstva 

    Akademski zec: Decathlon, Pekara Vojak, Prehrambeno industrijski kombinat d.d., Elektro 

Vukelić, Oštarija Fortica, Tutti Frutti, Autotrolej d.d., SG stolarija, Pekara Kastav, Restoran 

Loža. 

Donatorska aukcija slika (tombola): Studio I FIT, Knjižara RIBOOK, Thalasso Wellness centar 

Opatija, HNK Ivan pl. Zajc te Gradska knjižnica Rijeka 

5.3. Suradnja s fakultetima 

5.3.1. Financiranje 

Fakultet zdravstvenih studija podržao je projekt Akademskog zeca novčanom 

donacijom u iznosu od 70,00 kn. 

Fond SIZIF donacijom su podržali Fakultet menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu 

(2.000,00 kn) i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (3.000,00 kn). 

5.3.2. Organizacijska podrška 

Prilikom održavanja panela „Što poslodavci traže?“ u sklopu projekta Realizator, 

Centar za karijere Ekonomskog fakulteta u Rijeci pružio je organizacijsku podršku u obliku 

povezivanja s Hrvatskom udrugom poslodavaca, sudjelovanja na panelu te promocije. 

Također, s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci potpisana je suradnja o mogućnostima 

obavljanja stručne prakse u uredu Zaklade (Aleksandra Ignatoski). 

5.3.3. Ostalo - 3. Dan karijera Pomorskog fakulteta Rijeka 

Zaklada je 18. svibnja 2016. godine sudjelovala na 3. Danu karijera Pomorskog 

fakulteta u Rijeci. Sa zadovoljstvom smo bili među 45 tvrtki, institucija, udruga i subjekata iz 

javne i državne uprave koji su podržali ideju da se na jednom mjestu spoje privreda i 

obrazovanje, poslodavci i studenti te informirali studente i djelatnike PFRI-ja o radu Zaklade, 



 

 

o mogućnostima financiranja znanstvenih i stručnih djelatnosti, raspisanim natječajima kao i 

onima u najavi. 

 

5.4. Koordinacija gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkoga prstena i Liburnije 

     Ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić sudjelovala je u petak, 22. siječnja 2016. godine 

na 9. Koordinaciji gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkoga prstena i Liburnije: 

Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička 

Draga i Viškovo 

Nakon uvodnog izlaganja i općih informacija o Zakladi, predstavila je postojeće 

natječaje, te planove i novitete za 2016. godinu. 

5.5. Suradnja s Gradom Kastav 

         5.5.1. Utrka Akademski zec 

     U subotu, 14. svibnja 2016. na kastavskim šetnicama održana je treća utrka Akademski zec 

u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Riječkog športskog sveučilišnog saveza i Grada 

Kastva. Unatoč lošem vremenu, trail utrku 2016. pamtit ćemo po rekordnom broju 

prijavljenih na čak tri staze – njih 130 trčalo je na stazama Puž, Zec i Srna. Strukturu 

prijavljenih najvećim su dijelom činili studenti, potom građani i građanke te sveučilišni 

djelatnici.  

     Cilj ovog projekta bio je potaknuti studente i djelatnike Sveučilišta, ali i građane, na kretanje 

i druženje u prirodi, te unapređenje zdravog načina života. Također, cilj je unaprijediti 

suradnju između akademske i lokalne zajednice odnosno uključiti lokalnu zajednicu u 

sveučilišne aktivnosti. 



 

 

  

 

     Pobjednici na stazi Puž (5 km) su Ljiljana Pavlović (30:00), tim Roberta – Ivona Gudec & 

Ines Košpo (37:00 min) te tim M&S&M – Martina Prodan & Marin Prodan (39:00), na stazi Zec 

(10 km) su Veronika Erlić (45:00), Igor Ružić (49:00) i tim Luka i Marin – Luka Vadlja i Marin 

Rubinić (51:00), a na stazi Srna (16 km) Igor Lulić (1:10:00), Jan Mastrović (1:10:30) i Ivan 

Sulovsky (1:12:00). 

     Volonteri: Anja Ašenbrener, Ela Barić, Ema Kalac, Lucija Danilović, Marina Budimir, Martina 

Butarić, Martina Kos, Petar Pešut. 

     Suradnici: David Burburan (Grad Kastav), Roberta Dragičević (Riječki športski sveučilišni 

savez), Vanja Seršić 

     Sponzori: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Studentski centar Rijeka, 

Primorsko-goranska županija, Decathlon, Turistička zajednica Kastav, Pekara Vojak, 

Prehrambeno industrijski kombinat d.d., Elektro Vukelić, Oštarija Fortica, Tutti Frutti, 

Autotrolej d.d., SG stolarija, Pekara Kastav, Restoran Loža. 



 

 

 

 

       5.5.2. Dan Grada Kastva 

      S obzirom na ostvarenu suradnju u okviru organizacije utrke Akademski zec, ravnateljica 

Rinčić odazvala se pozivu na Svečanu sjednicu Gradskoga vijeća Grada Kastva povodom 

proslave Dana grada Kastva (06. lipnja 2016.)9. 

 

5.6. Suradnja s Gradom Opatija – Natječaj za izradu protokolarnog poklona 

     Održan je sastanak s gradonačelnikom Ivom Dujmićem te dogovorena suradnja s Gradom 

Opatijom na provedbi natječaja za izradu protokolarnih poklona Grada Opatije (suradnja 

Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Akademije primijenjenih umjetnosti). Provedba natječaja 

planirana je za 2017.  

      

5.7. Znanstveno tehnologijski park STEP RI 

     Suradnju sa Znanstveno tehnologijskim parkom STEP RI tijekom 2016. posebno treba 

istaknuti u okviru su-organizacije sveučilišnog case study natjecanja Realizator 2016. (stručna 

pomoć pri formuliranju zadataka za natjecatelje case study natjecanja Realizator, 

omogućavanje korištenja prostora, radionica Tehnike generiranja poslovnih ideja – Neven 

Tamarut). 



 

 

 

5.8. Grad Ivanić Grad (Zagrebačka županija) 

 

    Potaknuto sporazumom o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci (osnivanje Visoke škole) 7. lipnja 

2016. ravnateljica Zaklade je pozvana na Svečanu sjednicu Gradskoga vijeća Grada Ivanić-

Grada povodom proslave Dana Grada. 

 

5.9. Općina Kršan (Istarska županija) 

 

     Ravnateljica Rinčić sastala se s načelnikom gosp. Valdi Runkom i voditeljicom Odsjeka za 

gospodarstvo i EU projekta (dr. sc. Patricia Zanketić) u svrhu pokretanja stipendije za riječke 

studente iz Općine Kršan. 

 

5.10. Zaklada na Sajmu poslova HZZ-a 

     Hrvatski zavod za zapošljavanje je 12. travnja 2016. godine u zgradi sveučilišnih odjela 

(Sveučilišni kampus na Trsatu) organizirao manifestaciju Sajam poslova. 

     Zaklada je predstavila otvoren Natječaj za posao (Suradnik/ica za odnose s javnošću – 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa), Natječaj za vizualni identitet Zaklade, 

Natječaj za Fond Studenti za društvo znanja kao i već dobro poznate Zakladine natječaje poput 

Natječaja za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima, Natječaj za sufinanciranje organizacije 

skupova i Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 

     Na Zakladinom štandu ujedno su se predstavile i druge sastavnice Sveučilišta: Fakultet 

zdravstvenih studija Rijeka, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Odjel 

za informatiku Sveučilišta u Rijeci. 

                                                                                                                                                                                
9 U siječnju 2017. Zaklade se prijavila i na natječaj Javnih potreba Grada Kastva za dodatnu manifestaciju u 
okviru organizacije utrke Akademski zec.  



 

 

 

 

 

 

5.11. Radionica o DEAR pristupu Hrvatske zajednice županija 

 

     Hrvatska zajednica županija organizirala je dvodnevnu radionicu (12. - 13. travnja 2016.) o 

DEAR pristupu (Development Education and Awareness Raising) koja se održala u Hotelu 

Jadran u Rijeci. 

    Na radionici su djelatnice Zaklade Andrea laurić i Sanja Lujić Pirc sudjelovale u pripremi 

DEAR projekata te, uz stručnu pomoć, imale mogućnost naučiti i razviti ideju i projekt 

utemeljen na DEAR pristupu: koji su projekti prihvatljivi, kako ih osmisliti i napisati te 

prijaviti na natječaj za sufinanciranje koji će raspisati Hrvatska zajednica županija.  

   Temelj DEAR pristupa je podizanje svijesti građana o svijetu kao međuovisnoj cjelini te 

shvaćanje njihove uloge i odgovornosti unutar takvog globaliziranog društva. 

 

5.12. Simpozij o volonterstvu - Vrijednost volontiranja za studente i zajednicu 

 

     Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija u suradnji s Volonterskim centrom Rijeka 

(Udrugom SMART) organizirao je 20. svibnja 2016. godine u sklopu manifestacije “Hrvatska 

volontira” (koju organizira Hrvatska mreža volonterskih centara) simpozij: Simpozij o 

volonterstvu - Vrijednost volontiranja za studente i zajednicu.  

Cilj Simpozija je povećanje broja mladih uključenih u volonterski rad na području Primorsko-

goranske županije kroz podizanje svijesti studenata Sveučilišta u Rijeci o važnosti i vrijednosti 

volonterstva i povezivanje organizacija koje u svoj rad uključuju volontere. 



 

 

 
 

5.13. Sveučilišni savjetovališni centar 

 

     Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišni savjetovališni centar raspisali su Natječaj za 

sudjelovanje na radionici Trening asertivnosti. Radionice su organizirane u sklopu 

manifestacije „Rijeka psihologije 2016.“ te održane 09. ožujka 2016.  

    Sadržaji radionica: predavanje o asertivnosti, razlikama asertivnog, agresivnog i pasivnog 

ponašanja, najčešćim preprekama korištenja asertivnosti te tehnikama kako biti asertivan. U 

drugom dijelu radionice sudionici su u parovima uvježbavali asertivnost na svojim 

situacijama uz smjernice i intervencije voditeljica. Sudjelovalo je 11 studenata. 

5.14. Anna Lindh fondacija 

 

    Zaklada Sveučilišta u Rijeci 15. veljače 2016. postala je članicom međunarodne mreže Anne 

Lindh Fondacije za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. 

    ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnoga društva, okupljajući organizacije 

civilnoga društva i javne ustanove iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, 

u Egiptu, ALF je prisutan u više od 40 zemalja. 

    Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda; Organizacija Ujedinjenih naroda 

za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, 

kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i 

kulturu (ISESCO). 



 

 

    Od 6. do 8. lipnja 2016. u zadarskom Impact centru za međusektorsku suradnju održan je 

godišnji sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro – mediteranu, na kojem je sudjelovala i 

Zakladina djelatnica Andrea Laurić. 

    Anna Lindh fondacija (ALF) mreža je za razvoj i unapređenje međukulturalnog dijaloga na 

području Euro – mediterana, a nacionalna koordinatorica mreže u Hrvatskoj je Nacionalna 

zaklada za razvoj civilnog društva. U travnju ove godine, NZRCD-a raspisala je natječaj za iskaz 

suradnje unutar ALF mreže. Zaklada Sveučilišta za isti je pripremila projektni prijedlog, no 

zbog ukidanja sredstava natječaj posljedično ukinut. 

    Naglasak održanog sastanka bio je na aktualnoj situaciji dostupnosti podrški u RH, te 

perspektivama Tematskog fonda Demokratizacija 2.0 namijenjenog podršci Hrvatske mreže 

za suradnju na Euro-mediteranu.  

 

5.15. Institut za razvoj obrazovanja 

 

     U suradnji s organizatorom Sajma stipendija, Institutom za razvoj obrazovanja (IRO) iz 

Zagreba Zaklada se 13. listopada 2016. predstavila na Sajmu stipendija putem promotivnog 

štanda gdje se zainteresirane studente upoznalo s mogućnostima financiranja studentskih 

projekata i usavršavanja putem Zakladinih natječaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Statistike 

 6.1. Objave na mrežnim stranicama  

 

6.2. Zaklada na društvenim mrežama (Facebook)  

Facebook pratitelji: siječanj 2016. -  465  

                                         prosinac 2016. – 715 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Pregled korisnika Zakladinih sredstava po natječajima (po spolu prijavitelja/ice, udjelu 

financiranih prijava i sastavnici)  

Natječaj sudjelovanja na skupovima za 2016. godine  

 

Ukupno prijava: 88 (od toga 61 žena (69%) i 27 muškaraca (31%) ) 

Financirano: 25 (od toga 15 žena (60%) i 10 muškaraca (40%) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio financiranih prijava u zbroju prijavljenih 

 

 

 

Raspodjela financiranih prijava po sastavnicama 

Filozofski fakultet – 9 prijava (36%) 

[]

[]

Sudjelovanje na skupovima 
po spolu u 2016.

žene

muškarci



 

 

Medicinski fakultet – 6 prijava (28%) 

Tehnički fakultet – 2 prijave (8%) 

Pomorski fakultet – 2 prijave (8%) 

Odjel za fiziku – 2 prijave (8%) 

Odjel za matematiku – 2 prijave (8%) 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu –  1 prijava (4%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Natječaj za organizaciju skupova za 2016. godinu  

Ukupno prijava: 30 (od toga 19 žena (63%) i 11 muškaraca (37%); 27 je formalno 
zadovoljilo) 
 
Financirano: 13 (od toga 10 žena (77%) i 3 muškarca (23%) ) 
 
 

 
 
 

Udio financiranih prijava u zbroju prijavljenih  

 

 
 

 

 

 



 

 

Raspodjela financiranih prijava po sastavnicama 

Filozofski fakultet – 5 prijava (38 %) 

Medicinski fakultet – 3 prijave (23%) 

Odjel za biotehnologiju – 3 prijave (23%) 

Ekonomski fakultet – 1 prijava (8%) 

Građevinski fakultet – 1 prijava (8%) 

 

 

 

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2015. 

Ukupno prijava: 16 (od toga 9 žena (56%) i 7 muškaraca (44%)) 

Dodijeljeno nagrada: 10 (od toga 7 žena (70%) i 3 muškarca (30%)) 

 

 

 

 



 

 

Udio dodijeljenih nagrada u zbroju prijavljenih 

 

 

 

Dodjela nagrada po sastavnicama 

Medicinski fakultet – 4 prijave (40%) 

Filozofski fakultet – 2 prijave (20%) 

Tehnički fakultet – 1 prijava (10%) 

Građevinski fakultet – 1 prijava (10%) 

Odjel za matematiku – 1 prijava (10%) 

Akademija primijenjenih umjetnosti – 1 prijava (10%) 

 

 

7. Financijsko izvješće 



 

 

Računovodstveni servis Alinea d.o.o. 27. veljače 2017. FINA-i podnosi Izvještaj o bilanci i 

prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. za Zakladu 

Sveučilišta u Rijeci (ID izvještaja 5999554). 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

7.  
 

SAŽETO IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 
31. PROSINCA 2016. 

 
 
R.br. 

 
O   P  I S Redovna 

djelatnost 
Prij.sred. 

prema 
natječaju 

 

 
UKUPNO 

I. UPLAĆENA SREDSTVA 507.650,00  507.650,00 
1.1. Uplata Grada Rijeke  

 

  

 Uplata Grada Rijeke    
1.2. Uplata Sveučilišta u Rijeci 100.000,00  100.000,00 
1.3. Uplata Primorsko-goranske županije 206.000,00  206.000,00 
1.4. Prihodi od usluga - (projekt) 25.320,00  25.320,00 
1.5. Članovi - podupiratelji    
1.6. Kamate na sredstva na žiro-računu 1.053,97  1.053,97 
1.7. Kamate na oročena sredstva    
1.8. Prihodi od prodaje roba i usluga    
1.9. Prihodi od donacija 81.190,00  81.190,00 
1.10. Sveučilište u Rijeci po ugovoru 57.384,59  57.384,59 
1.11. Ostali prihodi (prijava na natj., povrat sred.) 36.701,44  36.701,44 
1.12. Ostali prihodi- amortizacija donirane opreme Ventex    
1.13. Prihodi od inozemnih vlada i međ. Organizacija    
1.14. Hrvatski zavod za zapošljavanje- str. osposobljavanje    

     

II. UTROŠENA SREDSTVA 384.315,81 93.524,37 477.840,18 

2.1. Izdaci za plaće 148.939,59  148.939,59 
2.2. Službena putovanja,stručno usavr. 10.903,18     10.903,18 
2.2. Naknade za prijevoz na posao 4.516,38      4.516,38 
2.4. Naknada ravnatelju 36.315,63    36.315,63 
2.5. Isplata Božićnice za 2016 900,00        900,00 
2.6. Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 92.905,83  92.905,83 
2.7. Poštarina, telefon    
2.8. Usluge prijevoza, najma 250,00        250,00 
2.9. Usluge studenata 29.090,13   29.090,13 
2.10. Ugovori o djelu, AH i int.usl.    
2.11. Ostale usluge (troškovi tiskanja, i dr. graf.usl.)    
2.12. Uredski materijal 330,00       330,00 
2.13. Ostali rashodi - majice,cvijeće,slike 17.177,90  17.177,90 
2.14. Sitni inventar    
2.15. Reprezentacija 8.866,53  8.866,53 
2.16. Kotizacije 650,00  650,00 
2.17. Ostali rashodi (knjigov.,nag.fritz.jahr.)  20.618,87  20.618,87 

2.18. Amortizacija 10.119,24  10.119,24 
2.19. Bankarske usluge i tečajne razlike 2.732,53  2.732,53 

2.20. Potpore i transferi  93.524,37 93.524,37 
2.21. Nagrade/ regres    

2.22. Godišnja nagrada    
2.23. Donacija  iz prikupljenih sredstava    
2.24. Otpisana potraživanja    
2.25. Stručno osposobljavanje    
2.26. Povrat sredstava HZZZ- stručno osposobljavanje    
2.27. Stipendije    

     

     

III. VIŠAK/MANJAK  PRIHODA 31.-12.2016.   29.811,00 

IV. VIŠAK PRIHODA IZ PRETH. GODINA   468.415,00 
 

V. STANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NA DAN 
31. 12. 2016. 

  498.226,00 

 
VI. 

OROČENA SREDSTVA (1.800.000,00 kn – vraćeno na žiro račun 
650.698,91, stanje 31.12.2016. je  

 
1.149.301,09 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dodatno pojašnjenje povećanih rashoda po odabranim stavkama 

RASHODI  

šifra 411 Plaće – iznos je tijekom 2016. uvećan s 95.254,00 kn na 127.088,00 kn. Pokretanjem 

prava na mirovanje radnog odnosa do 3 godine djeteta Iris Matković Čajić nije realizirala 

godišnji odmor za godinu 2016., te je zatražila naknadu (u isto vrijeme već je bila zaposlena 

nova djelatnica). Tijekom 2016. došlo je do promjene kadrovske strukture radnih mjesta 

(umjesto administrativne tajnice ureda (koeficijent 1,15), zaposlena je stručna suradnica za 

financije i projekte (1,70)). Povećani iznos ujedno uključuje jednomjesečna primanja za 

spomenuto radno mjesto, s doprinosima 10.220,00 kn na bazi 8 sati radnog vremena koje je 

pokriveno sredstvima projekta Responsible Research and Innovation (RRI Toolkit). Po 

okončanju trajanja projekta, stručna suradnica za financije i razvojne projekte zaposlena je na 

6 sati.  

šifra 4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – iznos u visini od 12.634,00 

kn podrazumijeva troškove puta (najveći iznos je putovanje u Hamburg - Andrea Laurić), 

namireno troškovima projekta GENERA (vidjeti prihode od refundacija, šifra 3602).     

šifra 424 Naknade osobama izvan radnog odnosa – iznos u visini od 92.906,00 uključuje 

nagrade dobitnicima Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagradu pobjednici Natječaja za vizualni 

identitet (12.602,00), nagradu pobjednika natječaja Fritz Jahr (sredstva Ugovora o suradnji sa 

Znanstvenim centrom izvrsnosti) (5.765,35), te honorare predavačima u okviru projekta 

Realizator 2016 (sredstva Fond Studenti za društvo znanja, sredstva Donatorske aukcije 

2015).  

šifra 4257 Intelektualne i druge usluge – iznos u visini 16.025,00 kn odnosi se na 12 mjeseci 

troškova vođenja knjigovodstva servisa Alinea 

šifra 4259 Ostale usluge – iznos u visini od 33.652,00 kn uključuje troškove studentskih 

ugovora (vanjski suradnik na projektu Akademski zec 822,50 kn; troškove Aleksandre 

Ignatoski za poslove administrativnog vođenja ureda – od lipnja na bazi cca 1.175,00 kn 

mjesečno; troškove nagrade pobjednicima case study natjecanja Realizator 2016 – ukupno 

10.500,00 + porez; usluge fotografiranja, uredskog materijala itd.) 

šifra 4292 Reprezentacija – iznos u visini od 8.867 uključuje domjenak u povodu dodjele 

nagrade Zaklade u iznosu 3.990,00, te domjenak za sudionike treninga projekta RRI Tools 



 

 

(1.600,00 kn - refundiran sredstvima međunarodnog projekta), te ostale troškove 

reprezentacije po dolasku gostiju.  

 

8. Radni i financijski plan 2017.  

 

    Plan Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. sastoji se od financijskog plana, obrazloženja 

financijskog plana i programa rada za 2017. godinu. Usvojen je na 71. sjednici Upravnog 

odbora Zaklade.  

Uz svoju redovnu djelatnost, u planu za 2017. evidentiran je i planirani rad koji se odnosi na 

povećanje broja aktivnosti i projektne djelatnosti Zaklade, kao i prijavu razvojnih projekata na 

natječajima Europskog socijalnog fonda - Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020. (natječaj Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i 

visokoobrazovanih ustanova i Umjetnost i kultura za mlade).  

Također, tijekom 2017. planirano je donošenje novih strateških dokumenata (smjernice 

razvoja za period 2018.-2021., reforma temeljnih dokumenata natječajne djelatnosti), 

tehnološki napredak, razvoj komunikacije i širenje baze korisnika, te unapređenje imidža 

Zaklade u lokalnom i nacionalnom kontekstu. 

Unapređenje odnosa s osnivačima tijekom 2017. zamišljeno je kroz nekoliko razina: 

planiranje i osiguravanja redovnih uplata kao preduvjeta za kvalitetan rad i razvoj, redovite 

konzultacije oko zajedničkih projekata i aktivnosti, mreža suradnje i partnera na razvoju 

koncepta Riječka ideja.   

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Zaklada u medijima  

Tijekom 2016. aktivnosti Zaklade redovito su bile popraćene u medijima. U nastavku se nalaze 

neke od najznačajnijih objava poredane kronološki. 

Dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tribina u sklopu projekta Responsible Research and Innovation (RRI Tools)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodjela sredstava sa Donatorska aukcija slika 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utrka Akademski zec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Riječka ideja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišno case study natjecanje Realizator  
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Projekt Nevidljive sile – Žene koje su oblikovale naš grad  
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Na temelju članka 22. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Statut), Sveučilištu u 

Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci podnosim Godišnje izvješće o radu Zaklade za 

razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine (u daljnjem tekstu: izvještajno razdoblje). 
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Riječ ravnateljice  

 

     „Zaklade su posebna stvorenja. Njihova financijska i poslovna neovisnost daju im gotovo 

jedinstvenu slobodu da rade. To znači da imaju što je potrebno da se pozicioniraju kao važan izvor 

nadahnuća i ideja u civilnom društvu. Ta je sloboda velika povlastica te kao takva obuhvaća i 

odgovornost da bude pokretačka snaga koja oblikuje razvoj društva.“10, stoji u uvodu studije iz 2016. o 

budućnosti zaklada, te izazova i potencijala koji pruža zakladni sektor.  

     Koliko god spomenuto zazivanje „jedinstvene slobode rada“ zaklada zvučalo primamljivo, ne treba 

biti prevelik pesimist da bismo danas, često pred naletom dnevne politike i njenih aktera, posumnjali u 

opstojnost takve slobode. Naime, u vremenima u kojima je potreba preispitivanja uloge države, lokalne 

samouprave, akademskih krugova, građana, ali i organizacija civilnog društva veća no ikad, angažman 

u vidu razvoja zaklada lako se može činiti unaprijed osuđen na propast, a njihova sloboda tek iluzija 

zakonodavca, osnivača i podupiratelja.  

     Ipak, nerijetko postoje primjeri koji svjedoče da takvo shvaćanje zaklada nije samo kratkotrajni hit, 

dapače da se upravo kroz zakladni sektor društvo bogati prostorom odgovornosti, ispravnih 

nastojanja, odabira i trajnijih vrijednosti. Mi u Zakladi Sveučilišta u Rijeci vjerujemo da takav image 

gajimo, usmjeravajući svoje ciljeve, aktivnosti, konačno i sredstva njegovom ostvarenju.  

     U nastavku donosimo izvješće za 2016. u kojem smo pokrenuli nekoliko strateških aktivnosti za 

koje vjerujemo da nam mogu pomoći na tom putu (novi vizualni identitet, nova kadrovska politika, 

reforma natječaja za Nagrade, početak rada na novim strateškim smjernicama, pokretanja koncepta 

Riječka ideja, novi projekti – Realizator 2016 itd.).  

     Daleko od toga da smo zadovoljni postignutim, posebno potporom naših osnivača, no iskreno 

vjerujemo u opravdanost naših vrijednosti, kao i potrebu kontinuiteta započetog. Daleko smo i od 

kraja, istovremeno svjesni činjenice da kada se „približimo kraju“, Zakladu čeka novi ciklus 

restrukturiranja, strateškog preslagivanja i stalnog unapređenja jer jedino na taj način može opravdati 

stečenu slobodu i odgovornost, te poslužiti kao pokretačka snaga promjena u društvu kojima toliko 

težimo.         

 

                                                      
10 Hamm, I. (2016.), Predgovor. U: Oblikuje budućnost. Budućnost zaklada (str. 5-6). Europska zaklada za filantropiju i 
društveni razvoj, Zagreb, 2016. 



 

 

1. UVOD     

 

     Izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu ZSuRi) za godinu 2016. redovito je 11 po 

redu u nizu Zakladnih izvješća, u prvom redu namijenjeno osnivačima i podupirateljima Zaklade, ali i 

korisnicima Zakladnih sredstva, te uopće zainteresiranoj javnosti11. Dosadašnja metodologija izrade 

godišnjih izvješća u pravilu je slijedila uobičajenu strukturu, u ovoj je godini ponešto izmijenjena. 

Razloga za to ima nekoliko: novi pristup trebao bi na jasniji način prikazati temeljne stupove 

Zakladinog rada (natječaja djelatnost, projekti, aktivnosti u zajednici), s obzirom da svaki od 

navedenih elemenata ima svoje specifičnosti i zakonitosti, koji na različite načine doprinose svrsi i 

misije Zaklade. Tijekom 2016. ujedno smo investirali trud u prikupljanje i analizu statistike provedbe 

naših natječaja, što smatramo važnim prikazati u opisnom izvješću. JKonačno, praćenje financijskih 

pokazatelja (novi računovodstveni ured, nedostatnost podataka o metodologiji izrade) prethodnih 

godišnjih izvješća, godinama je dovodio do neusklađenosti podataka, samim time i poteškoća s 

praćenjem statistike, odnosno usporedbe provedenih aktivnosti i visine utrošenih sredstva, kriterija 

primijenjenih prilikom dodjele sredstava i doprinosa rezultata financiranih aktivnosti, te načina 

izvješćivanja (kontinuirani monitoring). Iako je proces prestrukturiranja Zaklade tek započet, s 

planiranim nastavkom u 2017., priprema izvješća poslužila je kao dobar pregled učinjenog, s 

naznakama budućeg smjera.   

1.1. Svrha osnivanja Zaklade 

 

     Zaklada Sveučilišta u Rijeci (ZsuRi) osnovana je 17. siječnja 2003. godine sa svrhom trajnog 

pružanja novčane potpore akademskoj zajednici i promocije sljedećih aktivnosti: 

• podrška znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim studijima na Sveučilištu i u 
cijeloj akademskoj zajednici 

• podrška u izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti 
• novčana potpora studentima 

 
1.2. Ciljevi, vizija i misija  
 

     Vizija Zaklade Sveučilišta u Rijeci (ZSuRi) je postati vodeća sveučilišna zaklada u Hrvatskoj koja 
inovativnim i održivim modelima filantropije pridonosi sinergijskom razvoju akademske i lokalne 
zajednice u europskom kontekstu. 

Misija ZSuRi je prikupljanje sredstava s ciljem kontinuiranog ulaganja i dugoročnog planiranja razvoja 
znanstveno - istraživačke infrastrukture i djelatnosti, kvalitete obrazovanja i ljudskih resursa / 
kapaciteta. Ujedno, misija Zaklade realizira se poticanjem i nagrađivanjem značajnih dostignuća na 
području znanosti i umjetnosti te promocijom ideje društva znanja i aktivnog i uključivog građanstva. 

                                                      
11 http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/godisnja-izvjesca/ 



 

 

Rad ZSuRi počiva na sljedećim načelima: odgovornost, transparentnost, autonomija, dobro upravljanje, 
izvrsnost i ravnopravnost. U svom radu Zaklada se ujedno zalaže i za otvoreni dijalog, međusektorsku 
suradnju i kulturu partnerstva i povjerenja. 

 

1.3. Strateške smjernice Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2013.-2017. 
 

U izvještajnom razdoblju temeljna djelatnost Zaklade definirana je Strateškim smjernicama: 

1. Razvijanje mehanizama prikupljanja sredstava za znanstvene, istraživačke i studentske svrhe 
Sveučilišta u Rijeci, s posebnim naglaskom na: 
2. Promicanje društvene odgovornosti članova Sveučilišta u Rijeci prema lokalnoj i regionalnoj 
zajednici, s posebnim naglaskom na: 
3. Promicanje ideje društva znanja, s posebnim naglaskom na: 
4. Promicanje ideje aktivnog građanstva, s posebnim naglaskom na: 
 

      Uvažavajući činjenicu da 2017. ističe rok Strateških smjernica odlučili smo pokrenuti proces izrade 
novih, koji bi ne samo odgovorio na potrebe novog dokumenta (razdoblje 2018.-2021.) nego i jasnije 
definirao prioritete i kriterije Zakladinih natječaja. 

 

1.4. Struktura Zaklade 

1.4.1.  Upravni odbor (UO) 

     Upravni odbor je najviše tijelo Zaklade.  

Na 68. sjednice UO održanoj 15. prosinca 2015. Zaklade potvrđeni su novi članovi imenovani od strane 

Sveučilišta u Rijeci: 

• prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik (novoimenovani član) 

• prof. dr. sc. Ivan Frančišković (ponovno imenovani član) 

• Boris Popović, dipl. ing. el., MBA (novoimenovani član). 

     U ime Primorsko – goranske županije članica UO je mr. sc. Edita Stilin (od 15. prosinca 2015. 

zamjenica predsjednika UO), a u ime Grada Rijeke Sanda Sušanj, prof.  

     U izvještajnom razdoblju održane su ukupno tri sjednice UO, i to sljedećim redom: 

• 69. sjednica UO-a, 26. veljače - 15. ožujka 2016. godine (online) 

• 70. sjednica UO-a, 1. rujna 2016. godine 

• 71. sjednica UO-a, 30. prosinca 2016. – 9. siječnja 2017. godine (online)  

1.5.2. Ravnateljica 

     Ravnatelj Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. Ravnatelja imenuje UO na vrijeme od četiri godine. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja Zaklade.  

Ravnateljica Zaklade za razdoblje od 2013. - 2017. godine je doc. dr. sc. Iva Rinčić. 



 

 

1.5.3. Stručno osoblje i kadrovska pitanja 

Stručne službe čine: 

Administrativna tajnica Ureda poslodavca 

• Aleksandra Ignatoski, univ. bacc. oec. (studentski ugovor) 

Asistentica za natječaje i projekte 

• Petra Bačić, bacc. oec. (zamjena za Iris Matković Čajić) 

Stručna suradnica za financije i razvojne projekte 

• Andrea Laurić, mag. nov. 
Računovodstveni servis 

Od 1. siječnja 2016. vođenje poslovnih knjiga Zaklade obavlja Knjigovodstveni servis Alinea d.o.o. 

1.6. Imovina 

   Na dan 28. veljače 2017. ukupna imovina iznosi 1.795.335,00 kn, od toga nefinancijska imovina 

6.273,00; potraživanja u iznosu od 1.255,607,00 kn, te novac na žiro računu u iznosu od 533.455,00 

kn. Osnovna imovina Zaklade iznosi 1.150.000,00 kuna. Sredstva su oročena kod Splitske banke d.d. na 

18 mjeseci (od 18. veljače 2016. - 18. kolovoza 2017.). 

1.7. Vizualni identitet Zaklade 

     Tijekom 2016. Zaklada je ujedno odlučila odabrati novi vizualni identitet koji bi odgovarao novim 

ciljevima rada i imageu Zaklade. Cilj natječaja je bio postići prepoznatljiv, originalan, komunikativan i 

suvremen vizualni identitet kao temelj sustavne komunikacije Zaklade Sveučilišta u Rijeci prema 

korisnicima, partnerima i javnosti. 

Novi vizualni identitet Zaklade Sveučilišta u Rijeci zamišljen je kao važan segment kontinuirane 

komunikacije Zaklade sa svim dionicima akademskog i javnog života u gradu Rijeci i regiji, ali i u 

nacionalnim i međunarodnim relacijama. Cilj je vizualnog identiteta Zakladu prikazati kao neovisnu 

instituciju s dugogodišnjom tradicijom, ali i kao inovativni prostor suradnje različitih aktera, čiji 

interdisciplinarni pristup i kreativna sinergija pridonose razvoju akademske i lokalne zajednice grada 

Rijeke u europskom kontekstu. Na natječaj je pristiglo 40 radova. 



 

 

     Najboljim radom na natječaju proglašen je rad pod nazivom „Mreža lokacija i suradnje“ autorice 

Ivane Bačanek. Prvonagrađeni rad najcjelovitije odgovara natječaju i komunikacijskim zahtjevima 

projektnog zadatka, ocijenio je Ocjenjivački sud naglasivši jedinstveni pristup u formiranju zajedništva 

i suradnje Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica te inovativnog prikaza navedenog. 

 

2. KALENDAR AKTIVNOSTI 

 

 

 Događaj 

13. siječnja 2016. ZAKon br. 25. 
15. siječnja 2016. Svečana dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

22. siječnja 2016. Sudjelovanje na 9. Koordinaciji gradonačelnika i načelnika gradova i općina 
Riječkog prstena i Liburnije 

12. veljače 2016. Zaklada pristupila Anna Lindh fondaciji 
13. veljače 2016. ZAKon br. 26. 

24. veljače 2016. 
Javna tribina: Je li moguć bolji dijalog znanosti i društva? i predstavljanje 
međunarodnog projekta Responsible Research and Innovation (RRI) Tools te 
najava aktivnosti za 2016. godinu  

26. veljače – 15. ožujka 
2016.  69. sjednica UO (online) 

3.-4. ožujka 2016. Sudjelovanje na trening školi GenderSTE u okviru COST projekta (Novi Sad): 
Gender in research and in Horizon2020 projects 

9. ožujka 2016. Organizacijska potpora radionici „Trening asertivnosti“ 
13. ožujka 2016. ZAKon br. 27. 

29. ožujka 2016. International conference on Excellence in Education - sastanak povjerenstva 
međunarodne znanstvene konferencije 

7. travnja 2016. Raspisan Natječaj za izradu vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u Rijeci  
8. travnja 2016. Dodjela sredstava prikupljenih na Humanitarnoj aukciji slika 2015. 

12. travnja 2016. Sudjelovanje na Sajmu poslova Sveučilišta u Rijeci 
12. travnja 2016. Radionica Development Education and Awareness Raising (DEAR)  
13. travnja 2016. ZAKon br. 28. 
28. travnja 2016. Sudjelovanje na sastanku upravnog odbora projekta GENERA (Hamburg) 

2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade „Fritz Jahr“ 
2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za organizaciju skupova 



 

 

2. svibnja 2016. Raspisan natječaj za sudjelovanje na skupovima 
13. svibnja 2016. ZAKon br. 29. 
14. svibnja 2016. Utrka Akademski zec 

16. svibnja 2016. 
Odbor za gospodarstvo i razvoj grada Rijeke 
Odbor za ravnopravnost spolova  
Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje 

18. svibnja 2016. Sudjelovanje na 3. danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci 

18. svibnja 2016. 13. međunarodna konferencija o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i 
psihologiji  

19. svibnja 2016. Sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke – Godišnje izvješće za 2015. 

20. svibnaj 2016. Potpora organizaciji simpozija o volonterstvu - Vrijednost volontiranja za 
studente i zajednicu 

3. lipanj 2016. Izlaganje na Informativnom danu i radionici „Znanost s društvom i za društvo”: 
Iskustva Zaklade Sveučilišta u Rijeci u COST projektu genderSTE (Zagreb) 

6. lipnja 2016. Sudjelovanje na Godišnjem sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-
mediteranu (Zadar) 

13. lipnja 2016. ZAKon br. 30. 
1. rujna 2016. 70. sjednica UO  

24. rujna 2016. 1. Tjedan filantropije u Hrvatskoj – sudjelovanje na okruglom stolu u Zagrebu 
„Organizirana filantropija u Europi i Hrvatskoj” 

27. rujna 2016. Trening u sklopu RRI Tools projekta  

30. rujna 2016.  Sudjelovanje na otvaranju Hrvatskog centra filantropije i 6. godišnjem 
sastanku Hrvatskog foruma zaklada 

3. listopada 2016. Raspisan Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

5.-6. listopada 2016. Međunarodna konferencija Engendering habitat u okviru COST projekta 
genderSTE (Madrid) 

      13. listopada 2016. Sudjelovanje na Sajmu stipendija Sveučilišta u Rijeci 
15. listopada 2016. Prijava projekta „Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad“ 

27. listopada 2016. Početak projekta Realizator 2016 - Predstavljanje poslovnih slučajeva 
studentima (KBC Rijeka, Alarm automatika, Vila Kapetanović – Hotel Navis) 

4. studenog 2016. Realizator - Radionica prezentacijskih vještina 
10. studenog 2016. Realizator - Radionica „Tehnike generiranja poslovnih ideja“ 
17. studenog 2016. Realizator - Panel „Što poslodavci traže?“ 
25. studenog 2016. Realizator - Prezentacija studentskih rješenja, završno pitching natjecanje 

1. prosinca 2016. Donatorska aukcija slika 
16. prosinca 2016. Završna konferencija RRI Tools projekta (Beograd)  
16. prosinca 2016. Realizator - Svečana dodjela nagrada 

 

 

 

3. NATJEČAJI 

 
     Zaklada dodjeljuje jednokratne novčane potpore članovima (djelatnicima i studentima) Sveučilišta 

u Rijeci isključivo putem natječaja12.  

                                                      
12 Donacije korisnika izvan natječaja moguće su u sklopu zasebnih aktivnosti, propisanih specifičnim 
dokumentima (npr. donatorska aukcija slika, uz zaseban ugovor o suradnji s tvrtkom Metis d.d.) 



 

 

3.1. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

3.1.1. Dodjela nagrada za akademsku godinu 2013./2014. 

Svečana dodjela nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2013./2014. održana je u petak, 15. 

siječnja 2016. godine u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Nagrade i Zahvalnice dodijelili su 

predsjednik Zakladinog UO, prof. dr. sc. Damir Zec i ravnateljica Zaklade, doc. dr. sc. Iva Rinčić. 

Dobitnici nagrada za akademsku godinu 2013./2014.: doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić (Učiteljski 

fakultet Rijeka), prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. (Medicinski fakultet Rijeka), doc. dr. sc. Vedran 

Kirinčić (Tehnički fakultet Rijeka), doc. dr. sc. Jasmina Dlačić (Ekonomski fakultet Rijeka), dr. sc. 

Tihana Tršan (Medicinski fakultet Rijeka), Ervin Kamenar, mag. ing. el. (Tehnički fakultet Rijeka), doc. 

art. Hrvoje Urumović (Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka). 

 

3.1.2. Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015. 

     Natječaj je raspisan 3. listopada te je bio otvoren do 3. studenog 2016. (produžen rok prijave do 10. 

studenog 2016.). Ukupno je pristiglo 16 prijava. 

Dobitnici nagrade su: 

Mladi znanstvenici: 

• Društvene i humanističke znanosti - dr. sc. Sanda Pletikosić 

• Biomedicinske i biotehničke znanosti - dr. sc. Ivana Mikolašević 

• Tehničke i prirodne znanosti - dr. sc. Andrea Švob 

• Interdisciplinarne znanosti - dr. sc. Ivan Marović 

Znanstvenici: 

• Društvene i humanističke znanosti - doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić 

• Biomedicinske i biotehničke znanosti - doc. dr. sc. Felix Wensveen  

• Tehničke i prirodne znanosti - izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 

• Interdisciplinarne znanosti - dr. sc. Marina Letica Crepulja 

Mladi umjetnik: 

• Nije dodijeljena 

Umjetnik u umjetničko-nastavnom zvanju:  

• Izv. prof. art.  Lara Badurina 

Nagrada za životno djelo 

• prof. dr. sc. Blaženka Grahovac 

Ukupni fond Nagrada 2015. Iznosio je 89.000,00 kuna brutto. Isplata će se izvršiti u 2017. Sredstva su 

osigurana u 2016. godinu. Novost ovog ciklusa natječaja su i prvi put dodijeljene dvije obje nagrade u 

interdisciplinarnim područjima.  



 

 

 

3.2. Natječaj za sufinanciranje organizacije skupova (2. svibnja - 2. lipnja 2016.) 

Ukupno je zaprimljeno 27 prijava, 3 odbačene zbog formalnih razloga. Ukupno je financirano 15 

prijava (55 %). 

 

Ukupno dodijeljena sredstva: 49.724,37 kuna (24 % traženih sredstava). 

Ime i prezime Naziv skupa 
Matična 

institucija 

Traženi 

iznos 

Dodijeljeni 

iznos 

prof. dr. sc. 
Marina Šantić 

8th International Conference on 
Tularemia MEDRI 5.000,00 5.000,00 

doc. dr. sc. 
Vanda Juranic 
Lisnic 

8th EuroMAbNet Meeting MEDRI 13.000,00 4.500,00 

prof. dr. sc. 
Marina Vicelja-
Matijašić 

Deveti međunarodni skup 
ikonografskih studija - Ikone i 
ikonologija (Icons and Iconology) 

FFRI 7.000,00 4.200,00 

doc. dr. sc. 
Ivana Munitić 

Young Neuroscientists Meeting 
(YMN) 

Odjel za 
biotehnologiju 9.230,00 4.000,00 

izv. prof. dr. sc. 
Barbara 
Karleuša 

International Symposium Cross-
border drinking water management  GRADRI 2.024,37 2.024,37 

prof. dr. sc. 
Anđelka 
Radojčić 
Badovinac 

Patofiziologija javnozdravstvenih 
problema i bolesti 

Odjel za 
biotehnologiju 16.133,75 3.700,00 

prof. dr. sc. 
Dražen Domijan 

12th Alps-Adria Psychology 
Conference (AAPC16) FFRI 15.000,00 3.500,00 

Maja Miloš, 
mag. edu. soc. „Health for all?! Mental Health!“ MEDRI 4.200,00 3.300,00 

doc. dr. sc. 
Zvjezdana Vrzić 

CLARC 2016: Perspektive jezičnoga 
planiranja i jezične politike FFRI 12.000,00 3.200,00 

prof. dr. sc. 
Diana Stolac 

Riječki filološki dani 11, 
Međunarodni znanstveni skup FFRI 20.000,00 3.000,00 

prof. dr. sc. 
Davor Štimac 

Međunarodni poslijediplomski tečaj 
trajne medicinske izobrazbe 
„Obesity – it is time to stop it“ 
(znanstveno-stručni skup) 

MEDRI 50.000,00 3.000,00 

izv. prof. dr. sc. 
Saša Drezgić 

1st International Conference “Smart 
Ideas and a New Concept of 
Economic Regeneration in Europe” 

EFRI 13.890,00 3.000,00 

prof. dr. sc. Nina 
Kudiš 

Znanstveni skup Sedam stoljeća 
augustinskog samostana u Rijeci  FFRI 18.040,35 2.600,00 

prof. dr. sc. 
Krešimir 
Pavelić 

Istraživanja na modelima 
laboratorijskih životinja: stanje i 
perspektive u Hrvatskoj i na 
Sveučilištu u Rijeci 

Odjel za 
biotehnologiju 9.864,00 2.400,00 

Ines Jakovčić, 
univ. spec. 
psych. 

Rijeka psihologije 2016. 
Sveučilišni 
savjetovališni 
centar 

10.000,00 2.300,00 

    UKUPNO 205.382,47 49.724,37 



 

 

 

 

 

 

 

3.3. Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima (2. svibnja - 2. lipnja 2016.) 

Ukupno je zaprimljeno 88 prijava, a ukupno je financirano 25 prijava (29 %). Ukupno je dodijeljno 

50.000,00 kn. 

Ime i prezime Naziv skupa 
Matična 

institucija 

Traženi 

iznos 

Dodijeljeni 

iznos 

dr. sc. Tihana Kraš EUROSLA 26 FFRI 4.678,40 3.000,00 
doc. dr. sc. Goran 
Vukelić 

21. European Conference on 
Fracture (ECF21) PFRI 4.862,00 2.900,00 

doc. dr. sc. Vanda 
Juranić Lisnić Natural Killer Cell Symposium MEDRI 1.512,34 1.512,34 

doc. dr. sc. Siniša 
Kušić 

4th International conference on 
education (ICED-2015) FFRI 5.500,00 2.800,00 

dr. sc. Mateja 
Ožanič 

EMBO Practical Course: 
Advanced methods of electron 
microscopy in cell biology 

MEDRI 2.250,00 2.250,00 

prof. dr. sc. Diana 
Stolac ESSE 2016 FFRI 5.000,00 2.500,00 

prof. dr. sc. Marina 
Vicelja-Matijašić 

34th Congress of the 
International Committee of the 
History of Art 

FFRI 4.000,00 2.500,00 

Ilija Brizić, mag. 
ing. biotech. 

41st Annual International 
Herpesvirus Workshop 
IHW2016 - Međunarodni 
kongres 

MEDRI 5.212,14 2.400,00 

doc. dr. sc. Sandra 
Peternel 24th EADV Congress MEDRI 6.300,00 2.400,00 

Diego Sušanj, 
asist. MIPRO 2016 RITEH 1.496,56 1.496,00 

prof. dr. sc. Silvana 
Vranić Sarajevski filološki susreti 4 FFRI 3.524,00 2.300,00 

Jelena Dorčić, 
mag. oec. 

ENTER2017 eTourism 
Conference FMTU 4.000,00 2.200,00 

dr. sc. Marko Turk 8th World Conference on 
Educational Sciences FFRI 3.191,75 2.200,00 

dr. sc. Ivan Dražić EQUADIFF 2015 RITEH 6.240,00 2.100,00 

dr. sc.  Andrea 
Švob 

Design and Application of 
Random Network Codes-
DARNEC15 

Odjel za 
matematiku 675,00 675,00 

doc. dr. sc. 
Mihaela Matešić 6th UK-CLC FFRI 2.342,00 2.000,00 

doc. dr. sc. Ivan 
Marović 

The 16th International 
Conference on Operational 
Research - KOI2016 

GRADRI 1.500,00 1.500,00 



 

 

Dunja Meštrović 
Konferencija ENTRENOVA 
(ENTerprise Research 
InNOVAtion Conference)  

Centar za 
studije i 
studente 

1.569,34 1.569,34 

Branka Popović, 
dipl.ing. 

5th International Congenital 
CMV Conference and 15th 
International CMV/Beta Herpes 
Virus Workshop 

MEDRI 2.382,43 1.900,00 

dr. sc. Tomislav 
Terzić 

IAU Symposium 324: New 
Frontiers in Black Hole 
Astrophysics 

Odjel za fiziku 2.250,00 1.900,00 

prof. dr. sc. 
Adriana Car-Mihec Sarajevski filološki susreti 4 FFRI 3.524,00 1.900,00 

Boris Ružić, mag. 
cult. 

The Protest Image - Contesting 
Powers in Visual Culture, 19th, 
20th and 21st Century 

FFRI 2.000,00 1.900,00 

mr. sc. Jasmina 
Jelčić 

9th Annual International 
Conference on Languages & 
Linguistics 

PFRI 2.997,86 1.700,00 

dr. sc. Ita 
Hadžisejdić 18th Meeting of the EAHP MEDRI 6.100,00 1.700,00 

dr. sc.  Andrea 
Švob 

Network Coding and Designs-
NETCOD16 

Odjel za 
matematiku 1.500,00 697,32 

    UKUPNO 84.607,82 50.000,00 

 

3.4. Natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade „Fritz Jahr“ 

     Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji između Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu 

bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ZCIIB), Dokumentacijsko – istraživačkog 

centra za europsku bioetiku „Fritz Jahr” Sveučilišta u Rijeci (DICEB) i Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

(Zaklada), raspisan je natječaj za izradu Idejnog rješenja nagrade za promociju europske bioetke Fritz 

Jahr.  

     Na natječaj su pristigle 4 prijave. Na prijedlog povjerenstva, pobjednički rad natječaja proglašen je 

prijedlog pod brojem 4. Autor: Jan Pavlović, Suradnica: Maša Milovac. 

 

4. PROJEKTI 

     Pored svoje temeljne svrhe, Zaklada od svog osnivanja potiče povezivanje sveučilišne zajednice s 

lokalnom i regionalnom zajednicom s ciljem sinergijskog doprinosa izgradnji društva znanja. Uz 

navedeno, Zaklada trajno djeluje na promicanju vrijednosti društvene odgovornosti, akademske 

izvrsnosti i etičnosti, ideje zakladništva i filantropije, uz afirmaciju programskih prioriteta osnivača i 

članova podupiratelja prvenstveno kroz različite projekte.   

 



 

 

 

4.1. Međunarodne aktivnosti 

 

4.1.1. Projekt Responsible Research and Innovation (RRI Tools)  

     Responsible Research and Innovation (RRI Tools) europski je projekt u okviru Horizont2020 

programa, kojeg provodi multidisciplinarni konzorcij 26 institucija predvođenih od strane „la Caixa” 

fondacije iz Španjolske. Projekt se provodi u 30 zemalja s misijom uključivanja društva u odluke o 

razvoju znanosti i tehnologije, te doprinosa pametnom, održivom i cjelovitom rastu. Cilj je poticanje 

dijaloga različitih sektora društva o izazovima modernih istraživanja i inovacija. Tijekom 2016. 

ukupnoo su održane 4 aktivnosti (1 tribina, 2 trenigna i jedno sudjelovanje na konferenciji).  

4.1.2. COST projekt GenderSTE 

    Zaklada je tijekom 2016. sudjelovala u COST projektu genderSTE promicanja rodne ravnopravnosti 

u znanosti, tehnologiji i okolišu. U izvještajnom je razdoblju Zaklada sudjelovala na trening školi 

Gender in research and in Horizon 2020 projects (Iva Rinčić i Andrea Laurić), predstavila svoja 

iskustva na Nacionalnom informativom danu i radionici za horizontalne aktivnosti programa Obzor 

2020 „Znanost s društvom i za društvo”, te sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji Engenedering 
habitat (Madrid). 

4.1.3. Projekt GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) 

     U izvještajnom razdoblju Zaklada je postala promatrač u spomenutom projektu.  

4.2. Strateški projekti  

 

4.2.1. Riječka ideja 

     S najdužom tradicijom sveučilišnog zakladništva u Republici Hrvatskoj, potencijalom mreže svojih 

osnivača (Grada Rijeka, Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci), podupiratelja (gradovi i 

općine, pojedinci i poduzeća), ali i korisnika (više od nekoliko tisuća studenata i djelatnika Sveučilišta 

u Rijeci), izgrađenim povjerenjem javnosti, konačno i misijom stasanja u vodeću hrvatsku zakladu u 

području odgovorne znanosti i obrazovanja, Zaklada Sveučilišta u Rijeci je tijekom 2016. pokrenula 

inicijativu „Riječka ideju“, postavljajući je kao dio vlastitih aktivnosti i stremljenja, ali i buduću 

zajedničku platformu djelovanja svih relevantnih dionika. Riječka ideja je inicijativa koja za cilj ima 

postaviti kriterije prema kojima bismo sveučilišne istraživačke i obrazovne programe povezali s 

granama gospodarstva koje su ključne za lokalnu zajednicu. Razvijanje koncepta i smjernica Riječke 

ideje predviđeno je za 2017., s planom primjene u narednom strateškom razdoblju. 

4.2.2. Projekt Case study natjecanje Realizator 2016 

    Tijekom 2016. godine Zaklada Sveučilišta u Rijeci  je pokrenula prvo riječko sveučilišno case study 

natjecanje - Realizator 2016 (više od 60 sudionika, različite sastavnice , 20 natjecateljskih timova). 

Studenti su razvijali nove usluge Kliničkog bolničkog centra Rijeka (Usluge za otvoreno tržište),  Alarm 



 

 

automatike d.o.o. (Pametan dom za svakoga), te osmišljavali razvoj i promociju novog privezišta firme 

Villa Kapetanović - Hotel Navis.  

     Najbolji timovi nagrađeni su novčanim nagradama u iznosu od 2.000,00 kn za prvo, 1.000,00 za 

drugo te 500,00 za treće mjesto za svaki poslovni slučaj.  

Pobjednici prvog riječkog sveučilišnog prvog case study natjecanja su: 

Alarm automatika d.o.o. - Pametan dom (Smart home) za svakoga 

1. mjesto - OpPower: Marin Žitinić, Mateo Filipović 

2. mjesto - Bright Future: Marko Vukić, Emil Košeto 

3. mjesto - Tri praščića: Pegi Pavletić, Ivana Mihaljević, Melanie Tepuš 

 

Klinički bolnički centar Rijeka - Usluge za otvoreno tržište 

1. mjesto - Solucija: Petra Pupić-Bakrač, Martina Sedlić, Tajana Stevanović, Toma Babić 

2. mjesto - PAMM: Matia Vuković, Antonia Badurina-Dudić, Mislav Škrobo, Paula Klunić 

3. mjesto - Kabeceri:Tomislav Bukić, Krešimir Đurđević, Roberto Levak, Ante Jurjević 

 

Villa Kapetanović d.o.o. - Projekt razvoja i promocije privezišta Hotela Navis 

1. mjesto - LuNi: Nina Grabar, Lucija Ivanek 

2. mjesto - Minioni: Ivica Pavičić, Augustin Sočković, Ivana Barić 

3. mjesto - InteRio: Lea Radošević, Karla Pavlović 

 

Uz samo natjecanje, održale su se i popratne edukativne aktivnosti (vidjeti Kalendar aktivnosti).  

4.3. Projekti sa i u zajednici 

4.3.1. Projekt Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad 

     Tijekom 2016. Zaklada se prijavila na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog, 

program Naš doprinos zajednici. Projektni prijedlog Zaklade nosi naziv Nevidljive sile: Žene koje su 
oblikovale naš grad. 

     Naime, žene su odigrale veliku ulogu u povijesti, ali i koncipiranju modernog društva kakvog 

poznajemo danas. Ipak, prema dostupnim podacima o prisutnosti i poznavanju uloge žene u javnom 

životu, ne samo da ne postoji dovoljna razina znanja o spomenutom, nego vlada i svojevrsna 

ignorancija. Unatoč malim pomacima na globalnoj razini, lokalna zajednica i dalje propušta prepoznati 

i vrednovati njihov doprinos u društvu. Građanskom akcijom Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale 

naš grad, a kroz kampanju za podizanje svijesti, Zaklada Sveučilišta upoznat će građanstvo sa ženama 

koje su svojim radom i postignućima doprinijele izgradnji grada Rijeke kao fizičkog i konceptualnog 

prostora u područjima arhitekture, kulture, javnog života i znanosti. Projekt je pozitivno evaluiran i 

odobren krajem prosinca 2016. U ukupnom iznosu od 13.000,00 kn. Akcija Nevidljive sile: Žene koje su 
oblikovale naš grad započet će u ožujku 2017. 



 

 

 

4.3.2. Donatorska aukcija slika 

a)  Dodijeljena sredstva s aukcije 2015. (travanj 2016.) 

 b)  Donatorska aukcija slika 2016. 

U prostorima konobe Tarse  1. prosinca 2016. održana je četvrta po redu Donatorska aukcija slika u 

organizacije Zaklade Sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis d.d. 

Licitirano je ukupno 58 umjetničkih predmeta (fotografije, slike, kalendar - slike), a ukupno je 

prikupljeno 106.920,00 kuna. Navedeni iznos ujedno je i najveći prikupljeni iznos od održavanja ove 

aukcije. Osim rasta sredstava, evidentan je rast i prikupljenih djela koji se od prošlogodišnjih 

udvostručio.  

Prikupljeni iznos bit će doniran Centru za rehabilitacija Rijeka, Centru za rehabilitaciju Slava Raškaj 

Rijeka, te uložen u Zakladin fond Studenti za društvo znanja za financiranje studentskih projekata i 

opremanje Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

 

5. Opis aktivnosti u lokalnoj zajednici (izdvojeno) 

5.1.  Partnerstvo s gospodarskim subjektima  

     Case study natjecanje Realizator 2016: Klinički bolnički centar Rijeka, Vila Kapetanović d.o.o., Alarm 

automatika d.o.o. – formuliranje poslovnih slučajeva, pružanje informacija vezanih za poslovanje 

studentima, sudjelovanje u izboru najboljih studentskih rješenja. 

5.2. Partnerstvo s fakultetima 

Fakultet zdravstvenih studija podržao je projekt Akademskog zeca novčanom donacijom u 

iznosu od 70,00 kn. 

Fond SIZIF donacijom su podržali Fakultet menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu (2.000,00 

kn) i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (3.000,00 kn). 

5.3.2. Organizacijska podrška (Ekonomaki fakultete, Pomorski fakultet) 

5.3. Koordinacija gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkoga prstena i Liburnije 

     Ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić sudjelovala je u petak, 22. siječnja 2016. godine na 9. 

Koordinaciji gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkoga prstena i Liburnije: Bakar, Kastav, 

Kraljevica, Opatija, Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo 



 

 

5.3. Suradnja s Gradom Kastav - Utrka Akademski zec 

     U subotu, 14. svibnja 2016. na kastavskim šetnicama održana je treća utrka Akademski zec u 

organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Riječkog športskog sveučilišnog saveza i Grada Kastva. Unatoč 

lošem vremenu, trail utrku 2016. pamtit ćemo po rekordnom broju prijavljenih na čak tri staze – njih 

130 trčalo je na stazama Puž, Zec i Srna.  

5.6. Suradnja s Gradom Opatija – Natječaj za izradu protokolarnog poklona 

     Održan je sastanak s gradonačelnikom Ivom Dujmićem te dogovorena suradnja s Gradom Opatijom 

na provedbi natječaja za izradu protokolarnih poklona Grada Opatije (suradnja Zaklade Sveučilišta u 

Rijeci, Akademije primijenjenih umjetnosti). Provedba natječaja planirana je za 2017.  

 

 

6. Statistike 

 6.1. Objave na mrežnim stranicama  

 

6.2. Zaklada na društvenim mrežama (Facebook)  

Facebook pratitelji: siječanj 2016. -  465  

                                       prosinac 2016. – 715 

7. Financijsko izvješće 

Računovodstveni servis Alinea d.o.o. 27. veljače 2017. FINA-i podnosi Izvještaj o bilanci i prihodima i 

rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. za Zakladu Sveučilišta u Rijeci 

(ID izvještaja 5999554). 



 

 

Sažeto izvješće o primljenim i utrošenim sredstvima u razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2016. 

 

 
R.br. 

 
O   P  I S Redovna 

djelatnost 
Prij.sred. prema 

natječaju 

 

 
UKUPNO 

I. UPLAĆENA SREDSTVA 507.650,00  507.650,00 

1.1. Uplata Grada Rijeke  

 

  

 Uplata Grada Rijeke    

1.2. Uplata Sveučilišta u Rijeci 100.000,00  100.000,00 

1.3. Uplata Primorsko-goranske županije 206.000,00  206.000,00 

1.4. Prihodi od usluga - (projekt) 25.320,00  25.320,00 

1.5. Članovi - podupiratelji    

1.6. Kamate na sredstva na žiro-računu 1.053,97  1.053,97 

1.7. Kamate na oročena sredstva    

1.8. Prihodi od prodaje roba i usluga    

1.9. Prihodi od donacija 81.190,00  81.190,00 

1.10. Sveučilište u Rijeci po ugovoru 57.384,59  57.384,59 

1.11. Ostali prihodi (prijava na natj., povrat sred.) 36.701,44  36.701,44 

1.12. Ostali prihodi- humanitarna večer    

1.13. Ostali prihodi- amortizacija donirane opreme Ventex    

1.14. Prihodi od inozemnih vlada i međ. Organizacija    

1.15. Hrvatski zavod za zapošljavanje- str. osposobljavanje    

     

II. UTROŠENA SREDSTVA 384.315,81 93.524,37 477.840,18 

2.1. Izdaci za plaće 148.939,59  148.939,59 
2.2. Službena putovanja,stručno usavr. 10.903,18     10.903,18 

2.2. Naknade za prijevoz na posao 4.516,38      4.516,38 

2.4. Naknada ravnatelju 36.315,63    36.315,63 

2.5. Isplata Božićnice za 2016 900,00        900,00 

2.6. Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 92.905,83  92.905,83 

2.7. Poštarina, telefon    

2.8. Usluge prijevoza, najma 250,00        250,00 

2.9. Usluge studenata 29.090,13   29.090,13 

2.10. Ugovori o djelu, AH i int.usl.    

2.11. Ostale usluge (troškovi tiskanja, i dr. graf.usl.)    

2.12. Uredski materijal 330,00       330,00 

2.13. Ostali rashodi - majice,cvijeće,slike 17.177,90  17.177,90 

2.14. Sitni inventar    

2.15. Reprezentacija 8.866,53  8.866,53 

2.16. Kotizacije 650,00  650,00 

2.17. Ostali rashodi (knjigov.,nag.fritz.jahr.)  20.618,87  20.618,87 

2.18. Amortizacija 10.119,24  10.119,24 

2.19. Bankarske usluge i tečajne razlike 2.732,53  2.732,53 

2.20. Potpore i transferi  93.524,37 93.524,37 

2.21. Nagrade/ regres    

2.22. Godišnja nagrada    

2.23. Donacija  iz prikupljenih sredstava    

2.24. Otpisana potraživanja    

2.25. Stručno osposobljavanje    

2.26. Povrat sredstava HZZZ- stručno osposobljavanje    

2.27. Stipendije    

     

     

III. VIŠAK/MANJAK  PRIHODA 31.-12.2016.   29.811,00 

IV. VIŠAK PRIHODA IZ PRETH. GODINA   468.415,00 

 
V. STANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NA DAN 31. 12. 

2016. 
  498.226,00 

 
VI. 

OROČENA SREDSTVA (1.800.000,00 kn – vraćeno na žiro račun 650.698,91, stanje 
31.12.2016. je  

 
1.149.301,09 

 



 

 

 

Dodatno pojašnjenje povećanih rashoda po odabranim stavkama 

RASHODI  

šifra 411 Plaće – iznos je tijekom 2016. uvećan s 95.254,00 kn na 127.088,00 kn. Pokretanjem prava na 

mirovanje radnog odnosa do 3 godine djeteta Iris Matković Čajić nije realizirala godišnji odmor za 

godinu 2016., te je zatražila naknadu (u isto vrijeme već je bila zaposlena nova djelatnica). Tijekom 

2016. došlo je do promjene kadrovske strukture radnih mjesta (umjesto administrativne tajnice ureda 

(koeficijent 0,85), zaposlena je stručna suradnica za financije i projekte (1,70)). Povećani iznos ujedno 

uključuje jednomjesečna primanja za spomenuto radno mjesto, s doprinosima 10.220,00 kn na bazi 8 

sati radnog vremena koje je pokriveno sredstvima projekta Responsible Research and Innovation (RRI 

Toolkit). Po okončanju trajanja projekta, stručna suradnica za financije i razvojne projekte zaposlena 

je na 6 sati.  

šifra 4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – iznos u visini od 12.634,00 kn 

podrazumijeva troškove puta (najveći iznos je putovanje u Hamburg - Andrea Laurić), namireno 

troškovima projekta GENERA (vidjeti prihode od refundacija, šifra 3602).     

šifra 424 Naknade osobama izvan radnog odnosa – iznos u visini od 92.906,00 uključuje nagrade 

dobitnicima Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagradu pobjednici Natječaja za vizualni identitet 

(12.602,00), nagradu pobjednika natječaja Fritz Jahr (sredstva Ugovora o suradnji sa Znanstvenim 

centrom izvrsnosti) (5.765,35), te honorare predavačima u okviru projekta Realizator 2016 (sredstva 

Fond Studenti za društvo znanja, sredstva Donatorske aukcije 2015).  

šifra 4257 Intelektualne i druge usluge – iznos u visini 16.025,00 kn odnosi se na 12 mjeseci troškova 

vođenja knjigovodstva servisa Alinea 

šifra 4259 Ostale usluge – iznos u visini od 33.652,00 kn uključuje troškove studentskih ugovora 

(vanjski suradnik na projektu Akademski zec 822,50 kn; troškove Aleksandre Ignatoski za poslove 

administrativnog vođenja ureda – od lipnja na bazi cca 1.175,00 kn mjesečno; troškove nagrade 

pobjednicima case study natjecanja Realizator 2016 – ukupno 10.500,00 + porez; usluge 

fotografiranja, uredskog materijala itd.) 

šifra 4292 Reprezentacija – iznos u visini od 8.867 uključuje domjenak u povodu dodjele nagrade 

Zaklade u iznosu 3.990,00, te domjenak za sudionike treninga projekta RRI Tools (1.600,00 kn - 

refundiran sredstvima međunarodnog projekta), te ostale troškove reprezentacije po dolasku gostiju.  

8. Radni i financijski plan 2017.  

    Plan Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. sastoji se od financijskog plana, obrazloženja financijskog 

plana i programa rada za 2017. godinu. Usvojen je na 71. sjednici Upravnog odbora Zaklade.  



 

 

Uz svoju redovnu djelatnost, u planu za 2017. evidentiran je i planirani rad koji se odnosi na povećanje 

broja aktivnosti i projektne djelatnosti Zaklade, kao i prijavu razvojnih projekata na natječajima 

Europskog socijalnog fonda - Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (natječaj 

Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovanih ustanova). Također, 

tijekom 2017. planirano je donošenje novih strateških dokumenata (smjernice razvoja za period 

2018.-2021., reforma temeljnih dokumenata natječajne djelatnosti), tehnološki napredak, razvoj 

komunikacije i širenje baze korisnika, te unapređenje imidža Zaklade u lokalnom i nacionalnom 

kontekstu. 
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