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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
         GRAD RIJEKA 

   Gradonačelnik 
Rijeka, 27.06. 2016. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa  

 
 

 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 

7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

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

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 

25/13-pročišćeni tekst) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 

određujem doc.dr.sc. Ivu Rinčić, ravnateljicu Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/57-2 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-12 
Rijeka, 27.06.2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 27. lipnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 

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

 
 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

 
  

                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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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 
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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. 
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IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI  

ZA 2016. GODINU 

 

 

siječanj – prosinac 2016.  
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Klasa: 003-01/17-01/02 
Ur. broj: 2170-57-06-17-1 

 

Rijeka, 17. ožujka 2017. godine 

 

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). 

 

 

doc. dr. sc. Iva Rinčić 

 

ravnateljica Zaklade 
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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. 
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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 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 

                                                      
2 http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/godisnja-izvjesca/ 
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nagrađivanjem značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti te promocijom ideje 
društva znanja i aktivnog i uključivog građanstva. 

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)  
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1.4.2. 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. 

1.4.3. 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. 

1.5. 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.). 

1.6. 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. 
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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 
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 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 
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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 natječaja3.  

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. 

                                                      
3 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.) 
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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 %). 
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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 
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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 

MEDRI 2.382,43 1.900,00 
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Virus Workshop 

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 
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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.  
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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. 



20 
 

 

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 
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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 
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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 
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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.) 
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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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