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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: 023-01/18-04/124 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 11. 10. 2018. 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednika Andreja Poropata  

 
 
 
 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, 7/16-pročišćeni tekst, 

12/17 i 9/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Godišnje 
izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. 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 i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada 

Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske uprave za 

odgoj i školstvo te izv. prof. dr.sc. Ivu Rinčić, ravnateljicu Zaklade. 

 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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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: 023-01/18-04/112-28 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-35 
Rijeka, 14. 9. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 14. rujna 2018. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. 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 2018. godinu za ostvarivanje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 
 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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Riječ ravnateljice 

 
 
 
Povijesno gledajući, zaklade su osnivane kao humanitane i neprofitne organizacije s osnovnim 

ciljem postizanja određene društveno važne svrhe – dobrotvornog, humanitarnog, obrazovnog i 
drugog sličnog karaktera. Osnivači zaklade prilikom njena osnivanja određuju imovinu namjenjenu 
zakladnoj svrsi (osnovna imovina), trajno je obnavljajući investiranjem ili drugim oblicima 
fundraisinga. Razvoj industrije, korporacija, uz jačanje svijesti o važnosti društvene odgovornosti 
postepeno dovode do daljnje profesionalizacije zaklada i vidljivijeg društvenog utjecaja. Spomenuta 
tradicija posebno je prisutna u pojedinim zapadno europskim zemljama, te u SAD-u gdje uz porezne 
poticaje zaklade postaju vrijedan model ulaganja, privlačeći oko zajedničkog cilja zakladiničare i 
korisnike, na obostranu dobrobit. Tradicionalni model rješavanja socijalnih pitanja posljednjih 
desetljeća sve češće ustupa mjesto zakladama organiziranim oko promocije naprednih društvenih 
vrijednosti, doprinosa kvaliteti života i ulaganja u razvoj potencijala, od infrastrukturnih, do ljudskih. 
Od ostalih trendova koje uočavamo u modernom zakladništvu treba posebno istaknuti pojavu tzv. 
„mega donatora“, stalnu potragu za novim i originalnim idejama i filantropskim inovacijama (u 
Hrvatskoj je dobar primjer STEM revolucija, na svjetskoj razini kampanja #MeToo), te rast broja 
privatnih zaklada i zaklada lokalnih zajednica (tzv. community foundations). 

Uzevši u obzir spomenuto, s pravom se trebamo zapitati u kojoj mjeri mi kao Zaklada 
Sveučilišta u Rijeci pratimo spomenute trendove? Jesmo li spremni za promjene, dovoljno brzo usvojiti 
ih i prilagoditi se novim zahtjevima zakladničara, ali i zajednice? Imamo li kapaciteta tek slijediti dobru 
praksu ili pokrenuti vlastite inicijative? 

Koliko su složena pitanja, ni odgovori nisu laki. Od dana osnivanja (a tome je već 15 godina), 
riječka se Zaklada etablirala u najuspješniju sveučilišnu zakladu u Hrvatskoj, prema našim saznanjima 
jedina ima profesionale djelatnike, redovito podnosi izvješća, surađuje s medijima, izrađuje planove i 
redovito organizira fundraising aktivnosti. Svjesni odgovornosti daljnjeg rasta i razvoja, tijekom 2017. 
pokrenuli smo nekoliko dodatnih iskoraka, od razine operativne i komunikacijske funkcionalnosti 
(natječaj za nove mrežne stranice; realizacija u 2018.), preko unapređenja postojećih projekata 
(posebno ističemo uspješnost projekta Realizator; organizacija 5. donatorske aukcijes prikupljenih 
130.000,00 kn, rekordna  utrka Akademski zec), do provedbe ciljano osmišljenih javnih događanja (4 
tribine s više od 300 sudionika u okviru projekta Nevidljive sile: žene koje su oblikovale naš grad) i 
pokretanja novih natječaja (npr. Fond SIZIF za potporu znanstveno istraživačke djelatnosti studenata, 
u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci).  Poseban izazov predstavlja završna faza izrade 
strategije 2018.-2021. koja bi dodatno trebala ojačati okvire ciljane i održive suradnje Zaklade s 
različitim dionicima lokalne zajednice, posebno privatnim donatorima i poslovnim sektorom.  

Koliko god zadovoljni možemo biti postignutim, vremena za opuštanje nema (već je pokrenuta 
reforma natječaja na nagradu Zaklade, intenzivno radimo na komunikaciji s korisnicima, a u planu je 
pokretanje nekih novih fondova i stipendija). Želeimo li biti zaklada i za budućnost, godina koja je već 
započela (2018.) tako neće biti samo godina obilježavanja slavlja prošlosti (15 godina Zaklade), već i 
godina novih ideja, inicijativa i iskoraka. Hvala svima koji omogućuju naš rad!  
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1.Uvod 
 
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. 
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 
2. Promicanje društvene odgovornosti članova Sveučilišta u Rijeci prema lokalnoj i regionalnoj 
zajednici 
3. Promicanje ideje društva znanja 
4. Promicanje ideje aktivnog građanstva 
 
      U proteklih se 15 godina rada djelatnost Zaklade profilirala u nekoliko glavnih stupova djelovanja: 
natječajna djelatnost, projektna djelatnost, te ostale aktivnosti u zajednici. Unatoč činjenici da 
posljednjih nekoliko godina postoji jasnije strateško usmjeravanje rada Zaklade1, natječajna djelatnost 
(dodjela sredstava kroz četiri 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.   

                                                      
1 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/
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      Započeti proces ujedno treba uzeti u razmatranje u kontekstu činjenicu 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.  
 
Na 68. sjednici 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 održano je ukupno pet sjednica Upravnog odbora, i to sljedećim redom: 

 72. sjednica UO-a, 14. ožujka - 17. ožujka 2017. godine (online) 
 73. sjednica UO-a, 12. srpnja 2017. godine 
 74. sjednica UO-a, 22. rujna 2017. (online)  
 75. sjednica UO-a, 17. listopada 2017. godine 
 76. sjednica UO-a, 23. prosinca – 29. prosinca 2017. godine (online) 

 

1.4.2. Ravnateljica 

Ravnateljica Zaklade za razdoblje od 2013. - 2017. godine je izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, koja je 
jednoglasno ponovno izabrana za razdoblje 2017. – 2021. godine, na sjednici Upravnog odbora 
održanoj 17. listopada 2017. godine. 
 
1.4.3. Stručno osoblje i kadrovska pitanja 

Stručne službe čine: 
Administrativna tajnica Ureda poslodavca 

• Aleksandra Ignatoski, univ. bacc. oec. (od 13. lipnja 2016. do 14. veljače 2017. na 
studentski ugovor) 

• Matea Potočnjak, mag. oec. (od 14. veljače 2017. do 14. prosinca 2017. na studentski 
ugovor, zatim na ugovor o djelu, a trenutno je na stručnom osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog odnosa na poziciji Stručna suradnica za odnose s javnošću) 

Asistentica za natječaje i projekte 
• Petra Bačić, bacc. oec. (od 6. prosinca 2016.) 

Stručna suradnica za financije i razvojne projekte 
• Andrea Laurić, mag. nov. (od 1. rujna 2016.) 
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1.5. Imovina 
 
 Na dan 28. veljače 2018. ukupna imovina iznosi 1.856.662,00 kn, od toga nefinancijska imovina 
81.664,00 kn; potraživanja u iznosu od 12.760,00 kn, te novac na žiro računu u iznosu od 1.762.238,00 
kn. Osnovna imovina Zaklade iznosi 1.150.000,00 kuna. Sredstva su bila oročena kod Splitske banke 
d.d. na 18 mjeseci (od 18. veljače 2016. - 18. kolovoza 2017.), a od 2. veljače 2018. ponovno su oročena 
u Splitskoj banci na 12 mjeseci. U Zagrebačkoj banci, na 3 mjeseca, bilo je oročeno 300.000,00 kn sa 
tekućeg računa. Raspolaganje ugovorenim  sredstvima odvijat će se u skladu s Planom rada za 2018., 
dok će odluku o daljnjem upravljanju osnovnom imovinom u skladu sa strategijom razvoja Zaklade 
donijeti Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci.  
 

2. Kalendar aktivnosti 2017. 
 

 
 
 
DATUM AKTIVNOST 

24. siječnja 2017. Svečana dodjela Nagrada Zaklade za 2015. godinu 
2. veljače 2017. Sudjelovanje na Tribini „Kako upravljati u kulturi“ 
1. ožujka 2017. Pokretanje studentskog znanstvenog fonda SIZIF 

8. ožujka 2017. 
Potpisivanje ugovora o donaciji sredstava prikupljenih na 4. 
Donatorskoj aukciji slika 

23. ožujka 2017. Sudjelovanje na Stručnom savjetovanju Zajednice županija 

24. ožujka 2017. Sudjelovanje na okruglom stolu projekta „Filantropija - oslonac održive 
zajednice“ 

1. travnja 2017. 
Sudjelovanje u javnom događanju povodom kampanje 
„Neravnopravnost ne smije ostati poslovna tajna“ 

5. travnja 2017. Prijava projekta SINKRON – Europski socijalni fond 

6. travnja 2017. 
Susret županijske uprave s gradonačelnicima i općinskim načelnicima s 
područja županije u Baški 

7. travnja 2017. 
Sastanak s predstavnicima Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu - razmjena iskustava o radu Zaklade 

18. travnja 2017. 
Raspisani natječaji za sufinanciranje izdavačke djelatnosti i studentskih 
aktivnosti 

3. svibnja 2017. Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade za 2016. godinu 
10. svibnja 2017. Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad – Tribina arhitektura 
19. svibnja 2017. Rezultati natječaja fonda SIZIF – prvi ciklus 
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23. svibnja 2017. 
Predavanje i rasprava: Marketing plan for non-profits: tips and tricks + 
Q&A session with Dr. Christine Lai 

24. svibnja 2017. 
Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad – Tribina javno 
djelovanje 

28. svibnja 2017. Utrka Akademski zec 
31. svibnja 2017. Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad – Tribina kultura 

6. lipnja 2017. 
Objavljen javni poziv mapiranja ženskog doprinosa i nasljeđa u gradu 
Rijeci 

7. lipnja 2017. Sudjelovanje na prvom sastanku dionika D-STIR projekta, Pazin 
13. lipnja 2017. Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad – Tribina znanost 

13. srpnja 2017. 
Objava rezultata natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti i 
studentskih aktivnosti 

28. srpnja 2017. Raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja Zaklade 
6. rujna 2017. Rezultati natječaja fonda SIZIF – drugi ciklus 

18. listopad 2017. Izabrana ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić 
19. listopada 2017. Sudjelovanje na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja 

2. studenog 2017. Otvorenje Realizatora 2017. – Predstavljanje poslovnih slučajeva 
8. studenog 2017. Rezultati natječaja fonda SIZIF – treći ciklus 

14. studenog 2017. Otvoren natječaj za izradu mrežnih stranica Zaklade 

17. studenog 2017. 
Tips and tricks za pripremu i pisanje poslovnih rješenja + Skok u DOP: 
Kako razviti društveno odgovorni projekt?– radionica Realizator 2017. 

20. studenog 2017. Generiranje poslovnih ideja: Tehnike i alati– radionica Realizator 2017. 
29. studenog 2017. Inovacija proizvoda i usluga – radionica Realizator 2017. 

6. prosinca 2017. Pitching trening: 3 minute do uspjeha – radionica Realizator 2017. 
6. prosinca 2017. 5. Donatorska aukcija slika 

8. prosinca 2017. 
Pitching trening: 3 minute do uspjeha (druga radionica)- Realizator 
2017. 

8. prosinca 2017. Svečana dodjela Nagrade Zaklade za 2016. godinu 
13. prosinca 2017. Završnica Realizatora 2017. – Pitch competition 

21. prosinca 2017. Objava natječaja za stručno osposobljavanje za Stručni 
suradnik/stručna suradnica za odnose s javnošću 

22. prosinca 2017. Proglašeni pobjednici Realizatora 2017. 
28. prosinca 2017. Rezultati natječaja fonda SIZIF – četvrti ciklus 
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3. Natječaji 
 

     Zaklada dodjeljuje jednokratne novčane potpore članovima (djelatnicima i studentima) Sveučilišta 
u Rijeci isključivo putem natječaja2.  
 
3.1. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
 

3.1.1. Dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015. 
 
 Svečana dodjela Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2015. održana je 24. siječnja 2016. 
godine u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Nagrade su dodijelili predsjednik Zakladinog 
Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec i ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić. 
Dobitnici nagrada za akademsku godinu 2015., u kategoriji Mladi znanstvenici su dr. sc. Sanda Pletikosić, 
dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. sc. Andrea Švob i dr. sc. Ivan Marović. U kategoriji Znanstvenici doc. dr. sc. 
Tamara Martinac Dorčić, doc. dr. sc. Felix Wensveen , izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar i dr. sc. Marina Letica 
Crepulja. U kategoriji Umjetnik u umjetničko-nastavnom zvanju dobitnica je izv. prof. art.  Lara Badurina, a 
nagrada za životno djelo prof. dr. sc. Blaženka Grahovac.  
 
3.1.2.  Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2016. 
 
             Natječaj  je raspisan 3. svibnja te je bio otvoren do 3. srpnja 2016. Ukupno je pristiglo 19 prijava. 
Dodjela Nagrada održala se 8. prosinca 2017. u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci.  Nagrade su 
dodijelili ravnateljica Zaklade izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić i predsjednik Upravnog odbora Zaklade prof. 
dr. sc. Damir Zec. 
Dobitnici nagrade u kategoriji Mladi znanstvenici: dr. sc. Ani Gerbin, dr. sc. Mateja Ožanič  i dr. sc. Goran 
Mauša, u kategoriji Znanstvenici izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc, u kategoriji Umjetnik u umjetničko-
nastavnom zvanju akad. slikar  Igor Eškinja, a nagrada za životno djelo red. prof. dr. sc. Jasna Krstović. 
 
3.2. Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti 
 
 Natječaj je bio raspisan od 19. travnja do 19. svibnja 2017. Ukupno je zaprimljeno 33 prijava. Ukupna 
svota predviđena za dodjelu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupno dodijeljena sredstva iznose 50.000,00 
kuna za 12 djelatnosti.  
Odobrene prijave na Natječaju za sufinanciranje izdavačke djelatnosti od 19. svibnja 2017.: 

 Ime i 
prezime 

Naziv izdanja Vrsta izdanja Matična 
institucija 

Traženi 
iznos  

Dodijelje
ni iznos 

1. Barbara 
Kalebić 
Maglica 

Psihologijske teme znanstveni i 
stručni 
časopis 

FFRI 4.500,00 4.000,00 

2. Marina 
Vicelja-
Matijašić 

IKON - časopis za 
ikonografske studije 9 

znanstveni i 
stručni 
časopis 

FFRI 10.000,0
0 

4.000,00 

3. Marina 
Vicelja-
Matijašić 

IKON - časopis za 
ikonografske studije 10 

znanstveni i 
stručni 
časopis 

FFRI 10.000,0
0 

3.900,00 

4. Andrea 
Roknić 
Bežanić 

Časopis za povijest 
Zapadne Hrvatske 

znanstveni i 
stručni 
časopis 

FFRI 6.000,00 3.400,00 

                                                      
2 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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5. Stjepka 
Popović 

Djeca i mladi u 
alternativnoj skrbi: 
Zaštita prava na zdravlje 

zbornik 
radova 

MEDRI 7.312,00 5.400,00 

6. Nela 
Malatesti 

Praktikum organske 
kemije 

udžbenik Odjel za 
biotehnologij
u 

13.800,0
0 

5.400,00 

7. Marko 
Turk 

Suvremeni izazovi u radu 
(školskog) pedagoga 

zbornik 
radova 

FFRI 14.000,0
0 

5.400,00 

8. Renata 
Čepić 

Profesionalni razvoj 
učitelja: status, ličnost i 
transverzalne 
kompetencije 

monografija UFRI 25.751,0
0 

5.300,00 

9. Tajana 
Tomak 

Deutsch für Mediziner - 
Medizinisches 
Fachpersonal 

udžbenik FZSRI 1.583,00 1.583,00 

10. Lada 
Badurina 

John Rogers Searle, 
Govorni činovi. Ogledi iz 
filozofije jezika 

referentno 
djelo 

FFRI 5.741,00 3.200,00 

11. Tomislav 
Galović 

Uvod u inovativnost 
poduzeća 

udžbenik EFRI 10.000,0
0 

5.200,00 

12. Siniša 
Kušić 

Didaktičke odrednice 
obrazovanja andragoga - 
komparativni pristup 

monografija FFRI 5.987,00 3.217,00 

50.000,00 kn  
 
3.3. Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti 
 
Natječaj je bio raspisan od 19. travnja do 19. svibnja 2017. Ukupno je zaprimljeno 22 prijava. Ukupna 
svota predviđena za dodjelu iznosi 50.000,00 kn, a ukupno dodijeljena sredstva iznose 50.000,00 kuna 
za 17 djelatnosti i to 43.463,00 kuna za Projekte studenata, studentskih udruga i inicijativa, a 6.537,00 
kuna za Studentska usavršavanja. 
 
Odobrene prijave na Natječaju za sufinanciranje studentskih aktivnosti – Projekti studenata, studentskih 
udruga ili inicijativa od 19. travnja 2017. godine: 
 
 Ime i 

prezime 
Naziv 
organizacije 

Naziv projekta Matična 
institucija 

Traženi 
iznos 
 

Dodijeljeni 
iznos 

1. Lara Saftić Mladi 
istraživači 
Odjela za 
biotehnologij
u 

Optimizacija formulacije 
čaja od lišća masline s 
ciljem proizvodnje 
funkcionalnog proizvoda 

Odjel za 
biotehnolo
giju 

7.172,0
0 

4.500,00 

2. Filip 
Petrović 

Inicijativa za 
istraživanje 
mikrobioma 
SOBRI 

Utjecaj beta glukana na 
rast i druga svojstva 
probiotičkih bakterija 

Odjel za 
biotehnolo
giju 

13.732,
00 

4.400,00 
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3. Ljubomir 
Pozder 

Adria 
Hydrofoil 
Team 

Adria Hydrofoil Team RITEH 28.153,
00 

4.100,00 

4. Tino 
Vodanović 

Inicijativa 
ZaSI 

Studenti - asistenti za 
studente s invaliditetom 

FFRI 6.298,0
0 

4.000,00 

5. Andrej 
Belančić 

Inicijativa 
Makro - 
Mikro 

Makro – Mikro 
signalizacija 

MEDRI 20.000,
00 

3.800,00 

6. Dina 
Rešetar 

DIP - 
Dynamic 
Investigators 
in 
Proteomics 

Provjera učinka 
kontroliranog 
proteinskog potresa na 
svijet odabranih Gram 
pozitivnih i Gram 
negativnih bakterija te 
kvasca S 

Odjel za 
biotehnolo
giju 

12.000,
00 

3.700,00 

7. Tea 
Dimnjašević 

SZ FFRi 5. riječki 
interdisciplinarni kongres 

FFRI 7.000,0
0 

3.300,00 

8. Marita Babić FOSS MedRi 9. studentski Kongres 
Prehrane i kliničke 
dijetoterapije 

MEDRI 25.000,
00 

3.200,00 

9. Darko 
Gumbarević 

Student 
pojedinac 

Signalizacija zeolita 
klinoptilolita u 
tumorskim i normalnim 
stanicama 

Odjel za 
biotehnolo
giju 

5.826,0
0 

3.100,00 

10. Tajana 
Rogina 

Udruga 
studenata 
kroatistike 
''Idiom'' 

Zbornik radova Priča i 
Pričanje u nastavi 

FFRI 5.706,0
0 

3.000,00 

11. Iva 
Marković 

FORUM PLUS 
HRVATSKA 

Interdisciplinarni 
simpozij studenata i 
profesora Sveučilišta u 
Rijeci i Zagrebu – 
Dostojanstvo ljudske 
osobe: fenomen života 

UFRI 19.415,
00 

2.900,00 

12. Dušanka 
Beslać 

Student 
pojedinac 

2. Kongres hitne medicine MEDRI 10.000,
00 

2.800,00 

13. Nikolina 
Prtenjača 

Student 
pojedinac 

Stručno putovanje Odjel za 
biotehnolo
giju 

4.000,0
0 

663,00 

43.463,00  
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Odobrene prijave na Natječaju za sufinanciranje studentskih aktivnosti – Stručno usavršavanje 
studenata od 19. travnja 2017. godine: 
 Ime i prezime Naziv usavršavanja Matična 

institucija 
Traženi 
iznos 

Dodijeljeni 
iznos 

1. Mirna Mihelčić Učenje metode imortalizacije i 
trandukcije makrofaga 
retrovirusnim vektorom 

MEDRI 3.193,00 2.000,00 

10. Kristina 
Vrbanec 

Physical Fitness Training in 
Subacute Stroke 

MEDRI 4.140,00 1.800,00 

11. Ivana 
Tomljanović 

MSBM – Mass Spectrometry in 
Biotechnology and Medicina 
(MSBM) 

Odjel za 
biotehnologij
u 

2.214,00 1.368,00 

12. Blanka Hajsan Excellence, Innovation & 
Creativity in Basic-Higher 
Education & Psychology 

UFRI 5.218,00 1.368,00 

6.537,00 

 
3.4. SIZIF – Fond za sufinanciranje znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci 
 
         Nastavno na 2016. godinu, 1. ožujka 2017. službeno je pokrenut fond za financiranje znanstveno- 
istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci SIZIF. Početno stanje fonda SIZIF stoga je bilo 
20.000,00 kn, a od ukupno četrnaest (14) zaprimljenih prijava jedanaest (11) je zadovoljio uvjete te su 
iste financirane u ukupnom iznosu od 13.022,40 kn.  Od ukupnog početnog stanja Fonda SIZIF, njegovo 
završno stanje ne iskorištenih sredstava nakon svih isplata iznosi 6.977,60 kn. 

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. Global compact 
 
     Od dana pristupanja, Zaklada je inkorporirala u djelovanje sustavnu potporu i promociju deset 
načela inicijative Global Compact u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. 
Najvažnije aktivnosti koje Zaklada sustavno provodi u podršci deset načela su u 2017. godini bili 
Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti, Donatorska aukcija slika, pokretanje studentskog 
znanstvenog fonda SIZIF, Riječku ideju te case study natjecanje Realizator 2017.  
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4.2. Strateški projekti  
 
4.2.1. Riječka ideja 
 
     Strateški projekt razvoja Riječka ideja Zaklada Sveučilišta u Rijeci počela je razvijati unatrag 
nekoliko godina, s najvećim intenzitetom u 2016. godini. Ključna odrednica ovog projekta prepoznaje 
se u definiranju i pokretanju specifičnog smjera djelovanja Zaklade usmjerenog povezivanju i 
odgovornoj suradnji svih dionika lokalne zajednice (lokalna samouprava, poduzetnici, sveučilište itd.).   
 
4.2.2. Projekt Case study natjecanje Realizator 2017. 
 
     Najvidljiviji segment Riječke ideje tijekom 2017. godine je  pokretanje druge edicije prvog riječkog 
sveučilišnog case study natjecanja - Realizator 2017. Više od 75 sudionika, s različitih sastavnica 
Sveučilišta okupljenih u 29 timova, natjecalo se u pronalaženju najboljeg rješenja za stvarne poslovne 
slučajeve poduzeća. Studenti su razvijali nove usluge poduzeća Metis d.d., JGL d.d., Zagrebačke banke 
d.d., Infobip-a d.o.o. te Javne ustanove „Priroda“. Najbolji timovi (ukupno 15) nagrađeni su novčanim 
nagradama u iznosu od 3.000,00 kn za prvo, 2.000,00 za drugo te 1.000,00 za treće mjesto za svaki 
poslovni slučaj. Uz samo natjecanje, održale su se i popratne edukativne aktivnosti. 
 
4.3. Projekti u lokalnoj zajednici 
 
4.3.1. Projekt Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad 
 
     Građanska akcija Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad realizirala se kroz kreativnu 
kampanju s ciljem podizanja svijesti o znamenitim ženama koje su svojim radom i djelovanjem 
doprinijele oblikovanju grada Rijeke kakvog poznajemo danas u područjima arhitekture, kulture, 
javnog djelovanja i znanosti.  Navedeno se reflektira kroz četiri održane tribine koje su, uz biografsko 
tematiziranje odabranih žena – arhitektura Ada Felice-Rošić i Nada Šilović, javno djelovanje Neda 
Andrić gradonačelnica Rijeke, kultura Radmila Matejčić i Vanda Ekl, povjesničarke umjetnosti te 
znanost Vesna Švarcer i Neda Stipčić-Šolić nuklearne fizičarke, obuhvatile i širi društveni kontekst 
spomenutih područja iz rodne perspektive. Na tribinama su sudjelovali predstavnici akademske 
zajednice, struke te organizacija civilnog društva. 
 
4.3.2. Donatorska aukcija slika 2016. (svečana dodjela sredstva)  
 
     U Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci 8. ožujka 2017. održano je svečano potpisivanje ugovora o 
donaciji sredstava prikupljenih na 4. Donatorskoj aukciji slika. U okviru ove edicije aukcije 
prikupljenih 106.920,00 kn doniralo se za ukupno četiri institucije – Centar za rehabilitaciju Rijeka, 
Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“, Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Zakladu Sveučilišta u Rijeci (fond Studenti za društvo 
znanja).  
 
4.3.3. Donatorska aukcija slika 2017. 
 
      U prostorima konobe Tarse 6. prosinca 2017. održana je peta po redu Donatorska aukcija slika u 
organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis d.d. Licitirano je ukupno 58 umjetničkih 
predmeta (fotografije, slike, kalendar - slike), a ukupno je prikupljeno 130.000,00 kuna. Sredstva su 
donirana Centru za rehabilitaciju Slava Raškaj Rijeka, Klinici za pedijatriju KBC Rijeka, Akademiji 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci te Zakladi Sveučilišta (fond Studenti za društvo znanja).  
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5. Partnerstva i suradnja 
 
     Case study natjecanje Realizator 2017: Metis d.d., JGL d.d., Zagrebačka banke d.d., Infobip d.o.o., 
Javna ustanova „Priroda“ – formuliranje poslovnih slučajeva, pružanje informacija vezanih za 
poslovanje studentima, sudjelovanje u izboru najboljih studentskih rješenja. 
    Akademski zec: Decathlon, specijalna bolnica Medico, Prehrambeno industrijski kombinat d.d., 
Elektro Vukelić, Autotrolej d.d., Pekara Kastav, Caffe bar Loža, Studentski centar Sveučilišta u Rijeci. 
Donatorska aukcija slika (tombola): Thalasso Wellness Centar Opatija, HNK Ivana pl. Zajca, Fitness 
centar studio S, Caffe bar ''The Boulevard'', Slastičarna Kraljevica,  Matica Umirovljenika Rijeka, Jelena 
Brozović, Lorena Poirot, Frizerski salon „Marijana“, Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj Rijeka, 
Amorositta  

Fakultet zdravstvenih studija podržao je projekt Realizator 2017. novčanom donacijom u 
iznosu od 4.400,00 kn, te fond SIZIF novčanom donacijom u iznosu 1.500,00 kn. Tijekom 2017. godine 
temeljem Ugovora o obavljanju stručne prakse redovitih studentica/studenata Ekonomskog fakulteta 
u Rijeci (ugovor potpisan 20. prosinca 2016.). Zaklada je nastavila s provedbom stručne prakse. U 
razdoblju od 4. travnja do 31. srpnja 2017., polaznica stručne prakse bila je Franciska Križanac.  
Akademija primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci uvelike je doprinijela prikupljanju umjetničkih 
djela za 5. Donatorsku aukciju slika, za koju je prikupljeno preko 90 umjetnina uključujući slike, 
fotografije, dvije slikarske mape, te staklarske i drvene predmete. 

 

5.1. Suradnja s Gradom Kastav 
 
 5.1.1. Utrka Akademski zec 
 
          Na kastavskim šetnica, 28. svibnja 2017. na kastavskim šetnicama održana je četvrta utrka 
Akademski zec u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Riječkog športskog sveučilišnog saveza i 
Grada Kastva. U idealnim vremenskim uvjetima sudjelovalo je rekordnih 148 trkača i trkačica na dvije 
staze. Cilj utrke bio je da sudionici u što kraćem vremenu obiđu 7 kontrolnih točaka sakrivenih u 
Kastavskoj šumi, a najuspješniji su bili Ante Alić i Anamarija Alić na stazi Puž, te Petko Drakulić i Katja 
Jajaš na stazi Zec. Strukturu prijavljenih najvećim su dijelom činili studenti, potom građani i građanke 
te sveučilišni djelatnici. 

6. Statistike 
 

 6.1. Objave na mrežnim stranicama od 2012-2017. 
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6.2. Zaklada na društvenim mrežama (Facebook)  
 
Facebook pratitelji: siječanj 2017. -  715  
                                       prosinac 2017. – 1,040 

 
 

7. 
Fina
ncijs
ko 
izvje
šće 
 
 
 
 

 

Računovodstveni servis Alinea d.o.o. 21. ožujka 2017. FINA-i podnosi Izvještaj o bilanci i prihodima i 
rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. za Zakladu Sveučilišta u Rijeci 
(ID izvještaja 6232631). 
 

7.Sažeto izvješće o primljenim i utrošenim sredstvima u razdoblju od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2017. 
 

 
R.br. 

 
OPIS 

Redovna 
djelatnost 

Prij.sred.prema 
natječaju 

 

 
UKUPNO 

I. UPLAĆENA SREDSTVA 863.823,59  863.823,59 
1.1. 

 
Uplata Grada Rijeke 200.000,00 

 
 200.000,00 

1.2. 
 
Uplata Primorsko-goranske 

 
216.500,00  216.500,00 

1.3. Uplata Sveučilišta u Rijeci 116.950,00  116.950,00 
1.4. Uplata Grad Vrbovsko 2.000,00  2.000,00 
1.5. Uplata Grad Kastav 5.000,00  5.000,00 
1.6. Prihodi od don.trg.dr. i ostalih prav. 

 
61.089,50  61.089,50 

1.7. Donacije od građana i kućanstava 7.900,00  7.900,00 
1.8. Prihodi od kotizacija za natječaj  23.280,00  23.280,00 
1.9. Zak. za pot. part. i razvoj civ. 

 
13.000,00  13.000,00 

1.10. Kamate na sredstva na žiro-računu 70,87  70,87 
1.11. Kamate na oročena sredstva 42.329,88  42.329,88 
1.12. Prihodi od prodaje roba i usluga 100,00  100,00 
1.13. Prihodi od donacija - slike 163.100,00  163.100,00 
1.14. Prihodi od refundacija 12.500,94  12.500,94 
1.15. Pozitivne tečajne razlike 1,40  1,40 
1.16. Ostali prihodi 1,00  1,00 

     
II. UTROŠENA SREDSTVA 629.454,95 80.190,00 709.644,95 

2.1. Izdaci za plaće 159.041,60  159.041,60 
2.2. Službena putovanja 3.121,00  3.121,00 
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2.3. Naknade za prijevoz na posao 6.624,00  6.624,00 
2.4. Isplata Božićnice za 2017. 600,00  600,00 
2.5. Naknade članovima pred. tijela za 

  
39.594,72  39.594,72 

2.6. Naknade troškova osobama izvan 
  

147.061,77  147.061,77 
2.7. Poštarina, telefon 20,20  20,20 
2.8. Usluge zakupnine i najamnine 700,00  700,00 
2.9. Usluge promidžbe i informiranja 2.623,27  2.623,27 

2.10. Intelektualne i osobne usluge 19.050,00  19.050,00 
2.11. Računalne usluge 487,50  487,50 
2.12. Usluge studenata 37.464,50  37.464,50 
2.13. Ostale usluge (troškovi tiskanja, i 

  
1.899,38  1.899,38 

2.14. Uredski materijal 10.112,69  10.112,69 
2.15. Ostali materijalni rashodi 14.464,44  14.464,44 
2.16. Reprezentacija 12.488,66  12.488,66 
2.17. Amortizacija 5.608,07  5.608,07 
2.18. Bankarske usluge i tečajne razlike 2.633,55  2.633,55 
2.19. Potpore i transferi  80.190,00 80.190,00 
2.20. Stipendije 122.859,60  122.859,60 
2.21. Rashodi - slike 43.000,00  43.000,00 
III. VIŠAK/MANJAK  PRIHODA 

31.12.2017. 
  154.178,64 

IV. VIŠAK PRIHODA IZ PRETH. 
GODINA 

  498.226,00 

 
V. 

STANJE RASPOLOŽIVIH 
SREDSTAVA NA DAN 31. 12. 2017. 

  652.404,64 

 
VI. 

OROČENA SREDSTVA (1.800.000,00 kn – vraćeno na žiro račun 650.698,91 kn 
u 2016. i 1.149.301,09 kn u 2017. godini) 

 
1

 

 

8. Radni i financijski plan 2018.  
 
    Plan Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2018. sastoji se od financijskog plana, obrazloženja financijskog 
plana i programa rada za 2018. godinu. Usvojen je na 75. sjednici Upravnog odbora Zaklade.  
NATJEČAJNA DJELATNOST  

• provedba fonda za potporu studentskim znanstvenim aktivnostima SIZIF  
• reforma natječaja za Nagradu Zaklade  
• raspis Središnjeg natječaja Zaklade Sveučilišta u Rijeci  

 
PROJEKTI ZAKLADE 

• Aukcija slika  
• Projekt Nevidljive sile 
• Realizator  2018.  
• Utrka Akademski zec 

Obilježavanje 15 godina Zaklade  
FUNDRAISING PLANOVI: Riječka ideja za odgovornost sveučilišta 
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