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Rijeka, 29. veljače 2008. 

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u 

daljnjem tekstu: Statut), Sveučilištu u Rijeci, Gradu Rijeci i 

Primorsko-goranskoj županiji podnosim ovo Godišnje izvješće 

o radu za razdoblje od 28. veljače 2007. godine do 29. veljače 

2008. (u daljnjem tekstu: izvještajno razdoblje). 

 
 
 
Dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija, izv. prof. 

 
Ravnateljica Zaklade 
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R I J E Č   R A V N A T E L J I C E 
 

Sa zadovoljstvom možemo konstatirirati da smo i u protekloj godini 
ostvarili daljnji značajan rast sredstava koje je Zaklada Sveučilišta u Rijeci 
prikupila i distribuirala u korist razvoja društva znanja u našoj lokalnoj i 
regionalnoj zajednici. 
 

Prikupili smo 35% više sredstva nego prethodne godine i jednako toliko 
smo više distribuirali u sveučilišnu zajednicu kroz natječaje i projekte. Broj 
korisnika sredstava povećan je za 30%. Broj članova podupiratelja Zaklade 
povećan je s 5 na 17 novih. Više od dvadeset uglednih gospodarskih institucija 
i institucija lokalne uprave i samouprave aktivno podupire Zakladu kroz 
članstvo i partnerstvo, a još veći broj kroz donacije, sponzorstva, 
pokroviteljstva i kao prijatelji Zaklade. Držimo da smo time ne samo zadržali 
nego i popravili naš status među vodećim Zakladama u Republici Hrvatskoj.  

 
Protekla je godina u aktivnostima Zaklade obilježena novim iskorakom – 

intenzivnom projektnom aktivnosti kojoj je cilj poticati društvenu odgovornost 
Sveučilišta u mobiliziranju znanstvenih potencijala na dobrobit zajednice. Kroz 
projekt „Znanjem do sredstva, znanjem za Europu“ besplatno educiramo 
šesnaest studenata završnih godina i poslijediplomskih studija kako bi povećali 
kapacitete i projektnu kulturu radi povlačenja sredstva iz EU fondova u korist 
potreba lokalne i regionalne zajednice. Proveli smo edukaciju studenata i 
organizirali prodajnu izložbu „(Do)živjeti drugačije“ u sklopu projekta „Studenti 
volontiraju-razvijanje socijalne odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci“, 
prvu u Hrvatskoj u zvaničnoj instituciji Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti, dostupnu slijepim i slabovidnim osobama. Provodimo projekt 
edukacije i razvoja prometne kulture i prevencije. U skladu s prioritetima 
lokalne i regionalne zajednice provodimo projekt „Voda“ u cilju razvijanja 
svijesti o održivom razvoju. Podržavamo aktivno kulturu volontiranja studenata 
u korist zajednice. Aktivno se kroz financiranje projekta uključujemo u prioritete 
lokalne i regionalne zajednice na razvijanju identiteta i kulturne baštine.    

 
Slijedeći naše čvrsto opredjeljenje na razvoju društvene odgovornosti, 

tijekom 2007. godine Zaklada je postale članica inicijative Ujedinjenih naroda, 
Global compact, koju podupire i predsjednik RH Stjepan Mesić. Smatramo 
svojim velikim iskorakom biti članom inicijative Ujedinjenih naroda kojoj je cilj 
povezivati poslovni sektor s agencijama Ujedinjenih naroda, vladama i civilnim 
društvom u podržavanju temeljnih društvenih vrijednosti iz područja ljudskih 
prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije.  

 
Obzirom na trajnu potporu koju dobivamo od Sveučilišta u Rijeci, Grada 

Rijeke i Primorsko-goranske Županije te od jedinica lokalne i regionalne uprave 
i samouprave, vjerujemo kako smo na najboljem putu da postanemo 
prepoznatljivi u kontekstu Hrvatske kao zajednica iznimno visoke filantropske 
svijesti i organiziranog ulaganja u društvo znanja – što je jedan od posebnih 
pokazatelja razvijenosti lokalne i regionalne zajednice.     
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U V O D 
 
 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je s 

inicijativom i uz potporu Sveučilišta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Grada 

Rijeke (u daljnjem tekstu: Sveučilište, Županija, Grad)1. Kao osnivači, ove institucije 

trajno podupiru i nadziru rad Zaklade. 

Kao neprofitna institucija, prihodima koja sama stječe, Zaklada trajno služi 

ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne svrhe vezane uz obrazovanje i znanost.  

Zaklada je započela s radom 28. siječnja 2003. godine. 

 

Tijela Zaklade čine: 
 

Upravni odbor 

Upravni odbor je najviše tijelo Zaklade. Članove Upravnog odbora imenuju 

osnivači Zaklade i to tri predstavnik/ce Sveučilište u Rijeci te po jednog 

predstavnika/ce Primorsko-goranska županije i Grad Rijeka. Članovi između sebe 

biraju predsjednika/cu te zamjenika/cu predsjednika/ce. Nakon isteka 

četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani 

na tu funkciju. 

Članovi upravnog odbora su: 

 dr. sc. Ivan Frančišković, red. prof., predsjednik 

 dr. sc. Božidar Križan, red. prof., zamjenik predsjednika 

 professor emeritus Juraj Sepčić 

 dr. sc. Vidoje Vujić, red. prof. 

 dr. sc. Nataša Zrilić, doc. 

 
Ravnatelj 

Ravnatelj/ica Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. Ravnatelja/icu imenuje 

Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana 

za Ravnatelja/icu Zaklade. 

Ravnateljica Zaklade jest: 

 dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, izv. prof. 

 
 

                                                
1 Ugovor o osnivanju Zaklade između Sveučilišta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 
od 29. kolovoza 2002. 
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Svrha ustanovljavanja Zaklade jest: 
 

 osigurati budućnost Sveučilišta kao temeljne znanstvene institucije 

 podržavati misiju Sveučilišta u obrazovanju, znanstvenom 

istraživanju i služenju zajednici 

 stvoriti svijest u zajednici o značenju Sveučilišta za razvitak 

zajednice 

 razviti svijest o potrebama suradnje pojedinaca, poduzeća, 

ustanova i lokalne zajednice radi postizanja zajedničkog cilja 

razvoja društva i njegove integracije u suvremenu Europu. 

 

U tom cilju, sukladno svojim programskim planovima, svrha Zaklade jest trajno 

pružanje novčane potpore članovima akademske zajednice i to kroz: 

 

 potporu znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim 

studijima na Sveučilištu i u cijeloj akademskoj zajednici 

 potporu djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima 

za njihovo znanstveno i stručno usavršavanje 

 nagrađivanje značajnih dostignuća na području znanosti i 

umjetnosti 

 potporu izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti 

 obogaćivanje sveučilišnog kampusa 

 novčanu potporu studentima Sveučilišta. 

 

Značaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci sastoji se i u sustavnom vrednovanju svih 

prijava kroz pomno definiran i nadziran postupak anonimne stručne (domaće i 

međunarodne) evaluacije te vrednovanje njihove provedbe. 

Osnovna imovina Zaklade, kao i u trenutku njezinog osnivanja, sastoji se od 

osnovne imovine osigurane od strane zakladnika u iznosu od 1.150.000,00 kuna 

položenih na žiro račun Zaklade kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb. 
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1. Natječaji i korisnici sredstava 
 
 

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.  

U izvještajnom razdoblju Zaklada je raspisala sedam natječaja. Ukupna 

natječajna svota je u odnosu na izvještajno razdoblje 2006. – 2007. povećana za 

210.000,00 kuna. Liste korisnika sredstava nalaze se u prilogu ovom izvješću. 

 
Tablica 1. Prikaz natječaja 

Naziv natječaja Raspisan Zaključen Predviđena 
svota/ Kn 

Dodijeljena 
svota/ Kn 

„Identitet“ siječanj 
2007. 

veljača 
2007. 130.000,00 130.000,00 

Središnji natječaj za 
ostvarivanje svrhe 

Zaklade 
travanj 
2007. 

lipanj  
2007. 400.000,00 349.989,35 

„Rijeka z(n)a znanje“ za 
studente 

svibanj 
2007. 

lipanj 
2007. 100.000,00 90.000,00 

Natječaj za sufinanciranje 
sudjelovanja na 

znanstvenim skupovima 
studeni 
2007. 

prosinac 
2007. 100.000,00 99.948,68 

Natječaj za dodjelu 
nagrade Zaklade 

studeni 
2007. 

siječanj 
2008. 75.000,00 75.000,00 

Natječaj za grafičko 
oblikovanje mrežnih 

stranica Grada Vrbovskog 
studeni 
2007. 

siječanj 
2008. 5.000,00 5.000,00 

Natječaj za sufinanciranje 
studentskih djelatnosti2 

siječanj 
2007. 

veljača 
2008. 100.000,00 / 

 UKUPNO  
(predviđeno/ dodijeljeno): 910.000,00 749.938,03 

 

                                                
2 Vrednovanje pristiglih prijava u tijeku. Rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije do 28. travnja 
2008. godine.  
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1.1. Natječaj „Identitet“ 
 

Kako je jedan od 

programskih ciljeva Zaklade 

razvoj lokalne i regionalne 

zajednice Zaklada, je raspi-

sala Natječaj „Identitet“ (u 

daljnjem tekstu: Natječaj). 

Natječaj se raspisuje za 

djelatnosti vezane uz razvoj 

suvremenog kulturnog iden-

titeta lokalne i regionalne zajednice. 

Temeljem ovog Natječaja Zaklada podupire širok spektar djelatnosti: 

izdavačku djelatnost, organizaciju kulturnih događaja, organizaciju znanstvenih i 

stručnih skupova (okruglih stolova, radionica, ljetnih škola i slično) i druge projekte 

vezane uz razvoj suvremenog kulturnog identiteta lokalne i regionalne zajednice. 

Za potrebe ovog Natječaja Upravni odbor Zaklade odobrio je svotu od 

130.000,00 kuna. Na prijedlog stručnog povjerenstva za vrednovanje prijava a 

odlukom Upravnog odbora Zaklade odobreno je 16 od ukupno 24 pristigle prijave. 

U prilogu donosimo prikaz raspodjele dodijeljenih sredstava sukladno visini 

istih.     

 
 

1.2. Središnji natječaj za ostvarivanje svrhe Zaklade 
 

Središnji natječaj za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 

raspisuje se unutar četiri kategorije. Svaka od kategorija odnosi se na jednu od 

djelatnosti ključnih za razvoj 

znanstveno-istraživačke dje-

latnosti sveučilišne zajedni-

ce. Natječaj se raspisuje za 

sufinanciranje sljedećih dje-

latnosti: organizacija znan-

stvenih skupova, izdavačka 

djelatnost, sudjelovanje na 

znanstvenim skupovima i 

projekti razvoja industrijske baštine. 

 „IDENTITET“ 
Natječaj za djelatnosti vezane uz razvoj suvremenog 
kulturnog identiteta lokalne i regionalne zajednice.             

 

Natječaj raspisan: 28. siječnja 2007. 
Predviđena svota: 130.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 28. veljače 2007. 

Dodijeljena svota: 130.000,00 kuna 
 

Natječaj namijenjen svim članovima Sveučilišta u Rijeci. 

 „SREDIŠNJI NATJEČAJ“ 
Središnji natječaj za ostvarivanje svrhe Zaklade. 

 

Natječaj raspisan: 27. travnja 2007. 
Predviđena svota: 400.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 27. svibnja 2007. 

Dodijeljena svota: 349.989,35 kuna 
 

Natječaj namijenjen svim članovima Sveučilišta u Rijeci. 
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Temeljem ovog natječaja Zaklada osigurava temeljnu svrhu svojega 

postojanja i to na način osiguravanja budućnosti Sveučilišta kao temeljne znanstvene 

institucije, podržava misiju Sveučilišta u obrazovanju i znanstvenom istraživanju, 

osigurava potporu djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima za 

njihovo znanstveno i stručno usavršavanje, osigurava potporu izdavačkoj djelatnosti 

na području znanosti i umjetnosti te podupire razvoj lokalne i regionalne zajednice. 

Za potrebe ovog Natječaja Upravni odbor Zaklade odobrio je svotu od 

400.000,00 kuna. Na prijedlog stručnog povjerenstva za vrednovanje prijava a 

odlukom Upravnog odbora Zaklade odobreno je ukupno 105 prijava. U četiri različite 

kategorije dodijeljeno je ukupno 349.989,35 kuna i to na način kako je prikazano u 

Tablici u prilogu.     

 
 

1.3. Natječaj „Rijeka z(n)a znanje“ 

 
Temeljem natječaja „Rijeka z(n)a znanje“ Zaklada podupire aktivnosti 

studenata Sveučilišta u Rijeci. Natječaj se raspisuje u dvije kategorije: organiziranje 

znanstvenih, sportskih i kulturnih djelatnosti te stručno usavršavanje i sudjelovanje na 

znanstvenim skupovima.  

Ovaj Natječaj rezultat 

je istoimene akcije koju je 

Zaklada provodila u 2006. 

godini. Za ovaj natječaj 

Upravni odbor Zaklade 

odobrio je iznos za 

distribuciju od 100.000,00 

kuna. Ukupno je distri-

buirano 90.000,00 kuna odnosno sklopljeno 17 Ugovora o distribuciji sredstava 

Zaklade sa studentima Sveučilišta u Rijeci. 

 
 
 
 
 
 
 

 „RIJEKA Z(N)A ZNANJE“ 
Središnji natječaj za ostvarivanje svrhe Zaklade. 

 

Natječaj raspisan: 10. svibnja 2007. 
Predviđena svota: 100.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 10. lipnja 2007. 

Dodijeljena svota: 90.000,00 kuna 
 

Natječaj namijenjen studentima Sveučilišta u Rijeci. 
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1.4. Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim 

skupovima 
 

Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim skupovima raspisuje 

se s ciljem financijske pomoći znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci prilikom odlaska na 

znanstvene skupove, odno-

sno, stručna usavršavanja.  

Natječajem se osi-

gurava potpora djelatnicima 

Sveučilišta u znanstveno-

nastavnim zvanjima za nji-

hovo znanstveno i stručno 

usavršavanje te napredo-

vanje. Od predviđene ukupne natječajne svote od 100.000,00 kuna kroz 39 

sklopljenih Ugovora o suradnji distribuirano je ukupno 99.948,68 kuna. 

 

 

1.5. Natječaj za nagradu Zaklade u akademskoj godini 

2006/2007. 
 

Krajem studenog 

2007. godine Upravni 

odbor Zaklade odobrio je 

raspisivanje natječaja za 

dodjelu nagrade Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci za 

akademsku godinu 

2006/2007. Natječaj se 

raspisuje u sljedećim kategorijama: 

 

1. Tri nagrade znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci i to po jedna za 

sljedeća znanstvena područja: 

 Društvene i humanističke znanosti 

 Prirodne i biomedicinske znanosti 

 Tehničke i biotehničke znanosti 

 „NATJEČAJ SKUPOVI“ 
Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim 
skupovima. 

Natječaj raspisan: 21. studenoga 2007. 
Predviđena svota: 100.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 21. prosinca 2007. 

Dodijeljena svota: 99.948,68 kuna 
 

Natječaj namijenjen svim članovima Sveučilišta u Rijeci. 

 „NATJEČAJ NAGRADA“ 
Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade za akademsku 
godinu 2006/2007. 

Natječaj raspisan: 21. studenoga 2007. 
Predviđena svota: 75.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 25. siječnja 2008. 

Dodijeljena svota: 75.000,00 kuna 
 

Natječaj namijenjen svim članovima Sveučilišta u Rijeci. 
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2. Tri nagrade znanstvenim novacima/ asistentima Sveučilišta u 

Rijeci i to po jedna za sljedeća znanstvena područja: 

 Društvene i humanističke znanosti 

 Prirodne i biomedicinske znanosti 

 Tehničke i biotehničke znanosti 

3. Jedna nagrada umjetniku/ umjetnici u umjetničko-nastavnom 

zvanju, zaposlenom na Akademiji primijenjenih umjetnosti 

Sveučilišta u Rijeci 

4. Jedna nagrada asistentu/ asistentici u umjetničkom području 

zaposlenom na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u 

Rijeci 

5. Nagrada za životno djelo 

 

Nagrada se dodjeljuje znanstvenicima koji su iznimnim doprinosom u 

znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti pridonijeli razvoju 

znanosti na Sveučilištu u Rijeci u protekloj akademskoj godini. 

 Sukladno odluci Upravnog odbora, a na prijedlog stručnog povjerenstva, 

dobitnici nagrade Zaklade za akademsku godinu 2006/2007., jesu: 

 

Znanstvenici: 

 dr. sc. Elvio Baccarini, izv. prof., Filozofski fakultet u Rijeci, 

društvene i humanističke znanosti 

 dr. sc. Nives Jonjić, red. prof., Medicinski fakultet u Rijeci, prirodne 

i biomedicinske znanosti 

 dr. sc. Nevenka Ožanić, red. prof., Građevinski fakultet u Rijeci, 

tehničke i biotehničke znanosti 

 akad. kipar Goran Štimac, izv. prof., Akademija primijenjenih 

umjetnosti, umjetnost 

 

Znanstveni novaci/ asistenti: 

 mr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet u Rijeci, društvene i 

humanističke znanosti 

 dr. sc. Marina Bubonja, Medicinski fakultet u Rijeci, prirodne i 

biomedicinske znanosti 

 akad. slikar Igor Eškinja, Akademija primijenjenih umjetnosti, 

umjetnost 
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1.6. Natječaj za grafičko oblikovanje mrežnih stranica Grada 

Vrbovskog 
 

Kao jedan od oblika suradnje Zaklade sa članovima podupirateljima jest i 

raspisivanje natječaja za potrebe osiguravanja kvalitete funkcioniranja i djelovanja 

tijela lokalne i regionalne samouprave. Sukladno istome krajem studenoga 2007. 

godine Zaklada jest raspisala Natječaj za grafičko oblikovanje mrežnih stranica 

Grada Vrbovskog.  

Predmet natječaja 

bio jest prikupljanje odno-

sno dobivanje najboljeg pri-

jedloga za grafičko obli-

kovanje mrežnih stranica 

Grada Vrbovskog. Na Na-

tječaj su se mogli prijaviti 

svi studenti Sveučilišta u 

Rijeci s najviše dvije prijave 

grafičkog rješenja. Natječaj je bio raspisan u periodu od 21. studenoga 2007. do 25. 

siječnja 2008. godine. 

Sukladno odluci Upravnog odbora, a na prijedlog stručnog povjerenstva, 

pobjednik Natječaja za grafičko oblikovanje mrežnih stranica Grada Vrbovskog jest 

ALEN KARLOVIĆ student Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

  

   

 

 

 

 

 

 „NATJEČAJ MREŽNE STRANICE“ 
Natječaj za grafičko oblikovanje mrežnih stranica Grada 
Vrbovskog. 

Natječaj raspisan: 21. studenoga 2007. 
Predviđena svota: 5.000,00 kuna 

 
Natječaj zaključen: 25. siječnja 2008. 

Dodijeljena svota: 5.000,00 kuna 
 

Natječaj namijenjen studentima Sveučilišta u Rijeci. 
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2. Projekti i programi 
 

Prepoznajući potrebe akademske ali i šire zajednice te ulažući u društvo 

znanja Zaklada je u izvještajnom razdoblju provela nekoliko značajnih projekata.   

Temeljni ciljevi projekata bili su promocije ideje zakladništva, društva znanja, 

razvoj društvene odgovornosti, suradnja s članovima podupirateljima, 

interdisciplinarnost, prikupljanje sredstava za daljnju distribuciju te prepoznatljivost 

same Zaklade. 

U nastavku donosimo sažetke provedenih i projekata u tijeku (započetih u 

izvještajnom razdoblju). 

 
 

2.1. „Studenti volontiraju – razvijanje socijalne odgovornosti 

studenata Sveučilišta u Rijeci“ 
 

Temeljni cilj projekta „Studenti volontiraju – razvijanje socijalne odgovornosti 

studenata Sveučilišta u Rijeci“ bio je djelovanje na trećoj ključnoj misiji sveučilišta 

odnosno razvoju društvene odgovornosti.  

Nastavno na temeljni cilj projekta odnosno djelovanje na trećoj ključnoj misiji 

Sveučilišta – razvoju društvene odgovornosti pojedinaca i institucija, razvijanju 

moralne osjetljivosti i etičkog djelovanja kao ključnog elementa unapređenja 

demokratskih institucija društva i vladavine prava, razvijale su se i aktivnosti na 

projektu.  

U prvom redu to se odnosilo na 

studentske radionice i postavljanje izložbe 

„(Do)živjeti drugačije“ za slijepe i slabovidne 

osobe te organizacija okruglog stola 

„VOLONTIRANJE JE COOL: Društveno 

odgovorno Sveučilište – poticatelj kulture 

volontiranja“ i tiskanje istoimene brošure kao 

doprinosa valorizaciji i poticanju društvene 

odgovornosti Sveučilišta te volonterskog 

angažmana kod studenata. 

Izložba „(Do)živjeti drugačije“ osim 

poticanja studentskog likovnog izričaja imala je i 
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za cilj razvijanje socijalne osjetljivosti i odgovornosti studenata prema osobama s 

posebnim potrebama. Samoj izložbi prethodilo je niz aktivnosti u obliku radionica i 

predavanja za studente koji su se odazvali sudjelovanju u pripremi i postavi ove 

izložbe. Na radionicama i predavanjima studenti su stjecali teorijske i praktične 

spoznaje o načinima percepcija s 

slijepima i  osoba s problemima vida. 

Stjecanje tih znanja imalo je za cilj 

omogućiti studentima da budu u stanju 

izraditi djela koja će biti dostupna i 

umjetničkom doživljaju osoba koje ne 

mogu vizualno doživjeti umjetnost. 

Istodobno, cilj je izložbe bio i 

senzibilizirati građane Rijeke na drugačiji 

doživljaj osoba s posebnim potrebama i potaknuti socijaliziranje takvih osoba u 

domene života iz kojih su bili isključeni. Izložbom „(Do)živjeti drugačije“ nastojali smo 

potaknuti sve da drugačijim doživljajem umjetnosti i žive drugačije. 

Izložba „(Do)živjeti drugačije“ bila je postavljena u prostorijama Malog salona, Muzeja 

za modernu i suvremenu umjetnost Grada Rijeke u periodu od 18. do 28. listopada 

2007. godine. Na izložbi je bilo postavljeno 14 radova studenata Akademije 

primijenjenih umjetnosti odabranih od strane stručnog žirija. Autori radova ujedno su 

bili i studenti volonteri koji su s ostalim volonterima osiguravali postavu izložbe. Od 14 

radova stručni žiri izabrao je tri najbolja rada kojima je Zaklada Sveučilišta u Rijeci i 

dodijelila novčane nagrade. Izložba je bila 

prodajno humanitarnog karaktera. 

Kao logičan nastavak poticanja 

volontiranja i društvene odgovornosti u 

sveučilišnoj zajednici, a s posebnim 

naglaskom na studentsku populaciju, 

organiziran je i okrugli stol  „VOLON-

TIRANJE JE COOL: Društveno odgovorno 

Sveučilište – poticatelj kulture volontiranja“ i to uoči 5.12., Međunarodnog dana 

volontera. Ključna misao vodilja u organizaciji ali i u raspravama na okruglom stolu 

bila je kako se aktivnosti civilnog zalaganja i djelovanja za zajednicu na smiju 

percipirati kao prepreka znanstvenom ili nastavnom radu ili tek kao fakultativna 

nadopuna, već trebaju biti sastavnim dijelom sudjelovanja u akademskom životu. 

Također, bilo je riječi i o mogućnostima studentskog volontiranja kao dijela nastave, 

izneseni su dobri primjeri iz prakse te je ujedno i predstavljena djelatnost volonterskog 
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centra Primorsko-goranske županije VolonteRi koji djeluje u sklopu Udruge za razvoj 

civilnog društva SMART.  

Na tragu rasprava koncipirana su i izlaganja s okruglog stola koja su 

objavljena u istoimenoj brošuri. Sva izlaganja i 

rasprave tijekom okruglog stola sažeti su u 13 

zaključaka ili smjernica za Sveučilište u ulozi 

poticatelja kulture volontiranja. Brošura je po izlasku 

iz tiska distribuirana svim fakultetskim knjižnicama 

Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka te 

Nacionalnoj Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu s ciljem 

daljnjeg širenja ideje studentskog volontiranja ali i 

društvenog angažmana i odgovornosti sveučilišne 

zajednice. 

 

Tijekom ovoga projekta Zaklada je ostvarila uspješnu suradnju s drugim 

organizacijama civilnog društva (Udruga prijatelja bijelog štapa „Homer“ i Udruga za 

razvoj civilnog društva SMART).  

Cjelokupan projekt bio je financiran od strane Nacionalne Zaklade za razvoj 

civilnog društva temeljem prijave na Natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva u sklopu programskog područja PP4 - Demokratizacija i razvoj civilnog 

društva u 2006. godini. 

 
 

2.2. Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade u cilju 

razvijanja regionalne politike Primorsko-goranske županije 

 

Ovim projektom Zaklada podupire svoje redovite djelatnosti i to u godišnjem 

periodu od 1. travnja 2007. do 1. travnja 2008. godine. Projekt je financijski podržan 

od strane Primorsko-goranske županije s ukupnim iznosom od 350.000,00 kuna. 

Korisnici navedenih sredstava odnosno izvoditelji djelatnosti jesu članovi sveučilišne 

zajednice, odabrani sukladno postupku i kriterijima Zakladinih dokumenata za 

vrednovanje a na temelju raspisivanih natječaja tijekom godine. 

Projekt se provodi unutar dvije osnovne kategorije, Potpora sveučilišnoj 

zajednici, promidžba Zaklade, njezine misije i svrhe te Razvijanje procedure i 

mehanizama prikupljanja sredstava putem sustava donacija i članova podupiratelja. 
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Potpora sveučilišnoj zajednici, promidžba Zaklade, njezine misije i svrhe 

provodi se kroz (su)financiranje sljedećih aktivnosti: 

 

 organizaciju znanstvenih skupova, 

 potporu izdavačkoj djelatnosti, 

 potporu znanstvenom i stručnom usavršavanju, 

 potporu studentskim aktivnostima, 

 potporu temama programskih prioriteta Primorsko-goranske 

županije. 

 

Razvijanje procedure i mehanizama prikupljanja sredstava putem sustava 

donacija i članova podupiratelja, i to: 

 

 prezentacije i predstavljanja Zaklade gradovima i općinama 

Primorsko-goranske županije te važnijim gospodarskim subjektima, 

 priprema i izrada promotivnog materijala, 

 organizacija prigodnih prijama i promocija suradnje jedinica lokalne 

uprave i samouprave sa institucijama Sveučilišta, 

 izrada projekata kojima se zadovoljavaju potrebe lokalne i 

regionalne zajednice (kao npr. projekt „Znanjem do sredstava, 

znanjem za Europu“). 

 

Po završetku ovog projekta moguće je ustvrditi sljedeće mjerljive rezultate 

provedenih aktivnosti: 

 

 broj organiziranih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, 

 broj izdanja (knjiga i časopisa) unutar kategorije 'izdavačka 

djelatnost', 

 broj članova sveučilišne zajednice koji su sudjelovali na stručnom 

usavršavanju (domaći i međunarodni znanstveni skupovi), 

 broj projekata studentskih udruga (organizacija studentskih tribina, 

skupova, natjecanja i sl.), 

 broj organiziranih aktivnosti očuvanja kulturne baštine, 

 broj projekata i organizacije aktivnosti vezanih uz promicanje 

identiteta lokalne i regionalne zajednice 

 povećanje broja članova podupiratelja i donatora. 
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Mjerljivost postignutih rezultata te uspjeh istih Zaklada provodi redovitim 

evaluacijskim postupcima, mjerenjima uspjeha projekata, medijske vidljivosti te 

redovitim prikupljanjem završnih izvješća korisnika sredstava. 

 
 

2.3. „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“ 

 
U neposrednoj komunikaciji s 

predstavnicima naših članova 

podupiratelja i osnivača od kojih 

osobito onih lokalne i regionalne 

zajednice (općine i gradovi „riječkog prstena“), uočen je nedostatak i potreba za 

znanjima iz područja projektne problematike. Naime, ono što predstavnici navedenih 

gradova, odnosno, općina te naše Županije naglašavaju kao svoj veliki problem jest 

upravo nepostojanje kadra koji će provoditi projektnu kulturu, odnosno, aktivno 

sudjelovati u osmišljavanju, pisanju i implementaciji projekata.  

U daljnjem tijeku istraživanja „tržišta“ u našoj županiji, došli smo do zaključka 

da potrebe regionalnih gospodarstvenika i lokalnih vlasti uvelike premašuju sadašnje 

stanje kompetencija na području pisanja i implementacije projekata. Stoga je za 

razvoj regije neophodno povećati broj educiranih osoba u ovom području, kako u 

onom aplikativnom tako i u strukovnom segmentu. U skladu s navedenim Zaklada je 

pokrenula projekt „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“. 

Cilj projekta jest povećati znanje iz područja povlačenja sredstava iz fondova 

Europske unije i time pomoći gradovima i općinama članovima podupirateljima 

Zaklade te njenim osnivačima u uspješnijem apliciranju na europske pretpristupne 

programe i dobivanju sredstava iz istih.  

Osnovna ideja projekta «Znanjem do sredstava, znanjem za Europu» jest 

educirati mlade ljude koji će na regionalnoj razini biti podrška prilikom korištenja 

sredstava predpristupnih fondova EU. Sukladno tome, povećanje korisnika sredstava 

EU značajno će doprinijeti jačanju i razvoju svih područja djelatnosti regije a i 

zajednice u cjelini, što dodatno naglašava značaj i potrebu za ovakvim projektom. 

 

Koje probleme je potrebno riješiti?  
 

Otvaranjem pristupnih pregovora s Europskom unijom Hrvatska je ušla u 

najzahtjevniju fazu na putu prema punopravnom članstvu u EU, fazu koja zahtjeva 
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velike napore ali donosi i brojne koristi. Jedno od najvažnijih i najopipljivijih je 

zasigurno pravo država kandidata da koriste značajna sredstva u obliku 

pretpristupnih fondova Europske unije. Upravo ovdje treba tražiti i iskoristiti prvu 

veliku šansu za Hrvatsku − status kandidata pretočiti u što efikasnije korištenje 

pretpristupnih fondova. Kao zemlji kandidatkinji, Hrvatskoj su se za punopravno 

članstvo od travnja 2004. godine otvorila tri pretpristupna fonda, odnosno programa 

EU: PHARE, ISPA i SAPARD. U tekućoj se godini predviđa formiranje IPA 

instrumenta (Instrument for Preaccession Assistance) koji će se moći koristiti do 

2013. godine, a objedinit će dosadašnja tri pretpristupna programa. U sklopu IPA 

programa najavljeno je proširenje broja sektora u sklopu kojih se mogu predlagati 

projekti, što predstavlja brojne nove izazove. 

Razmatrajući pretpristupne  fondove i mogućnosti uključivanja poslovne i 

lokalne zajednice, prvo treba razmišljati o projektnoj kulturi i projektnom ciklusu 

Europske komisije. Tek kad se prihvati projektna kultura i shvati cilj financiranja od 

strane EU, pronaći će se i pravi način djelovanja, koji nužno i krajnje za sobom 

povlači kvalitetu i uspješnost. 

 

Koji su dionici uključeni u projekt? 
 

 Primarni korisnici uključeni u projekt su studenti završnih godina fakulteta, 

apsolventi i mladi diplomanti Sveučilišta u Rijeci koji ujedno predstavljaju i ciljanu 

skupinu. Primarni će se korisnici odabrati s obzirom na selekcijski postupak koji će 

od svakog sudionika zahtjevati specifična znanja i kompetencije te razvijenu svijest o 

potrebama lokalne i regionalne zajednice. 

 Sekundarni, odnosno, konačni korisnici projekta su tijela vlasti lokalne i 

regionalne zajednice Primorsko-goranske županije. Nekolicina konačnih korisnika su 

ujedno i partneri na projektu (Sveučilište u Rijeci, Primorsko-goranska županija, Grad 

Rijeka, Grad Cres, Općina Matulji i Grad Vrbovsko). Partneri – institucije te jedinice 

lokalne i regionalne samouprave moći će koristiti usluge kvalitetnog, stručnog i 

vrijednog kadra u dinamičnom području za koje danas u nas ne postoji formalno 

institucionalno obrazovanje. Za njih slijedi logičan nastavak suradnje u obliku 

primanja usluga i ostalih načina rada. 

 U provedbi projekta osim djelatnika Zaklade sudjeluju i eminentni stručnjaci iz 

područja projektne problematike. Edukaciju će provoditi predstavnici Delegacije 

Europske komisije RH, Ministarstva financija RH, Središnjeg državnog ureda za 

razvojnu strategiju i koordinaciju findova EU, Udruga za razvoj civilnog društva 

SMART, Sveučilišta u Rijeci i Zagrebu, inozemni predavači te domaći stručnjaci. 
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U kojoj je fazi projekt? 
 

Nakon provedenog natječaja i selekcijskog postupka za studente, odabrano 

jest njih 16 koji će polaziti edukaciju. 

Trenutno su u tijeku radionice za studente koje provode gore navedeni 

stručnjaci. Edukacija se provodi u periodu veljača 2008. – lipanj 2008. Nakon 

provedene edukacije studenti će 

polagati završni rad koji će ujedno biti 

pokazatelj dobivenog znanja tijekom 

projekta te kvalitetna referenca za 

upućivanje istih ka mogućim 

korisnicima usluga (institucijama ili 

jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave – partnerima na projektu). 

Do sada su također i provedene dvije prezentacije projekta za širu javnost. 

Prva prezentacija u studenom 2007. godine na kojoj je najavljen početak projekta, 

potpisane izjave o partnerstvu s partnerima, prezentirane planirane aktivnosti te 

najavljeno raspisivanje natječaja za odabir studenata.  

Druga prezentacija projekta održana je u veljači 2008. godine koja je ujedno 

bila i prvi networking meeting odnosno zajedničko druženje odabranih studenata, 

predstavnika partnera, trenera te predstavnika Zaklade.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodom druge prezentacije projekta široj 

javnosti, izašao je i prvi broj Glasnika Zaklade 

tematski posvećen projektu „Znanjem do 

sredstava, znanjem za Europu“.
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2.4. „In memoriam – Jasmina Čelica“ 

 
Projekt „In memoriam – Jasmina Čelica“ Zaklada provodi u suradnji s Obitelji 

Čelica, Autoklubom Rijeka, Studentskim savjetovališnim centrom te nizom stručnih 

suradnika.  

Osnovni cilj projekta jest povećati kvalitetu prometne edukacije i preventive te 

izraditi kurikulum za pružanje psihološke pomoći članovima obitelji stradalih u 

prometu te ostalima kojima je potrebna intervencija u kriznim situacijama vezanim uz 

prometne nesreće. Navedeni cilj provesti će se uz pomoć stručnih kapaciteta 

Sveučilišta u Rijeci odnosno uz pomoć stručnjaka Studentskog savjetovališnog centra 

te Autokluba Rijeka. 

Projektne aktivnosti moguće je podijeliti u tri osnovne kategorije: edukacija i 

preventiva, psihološka pomoć i pravni aspekti prometne preventive. Unutar svake od 

kategorija provoditi će se određene aktivnosti te je u skladu s istim moguće predvidjeti 

očekivane rezultate i to kako slijedi. 

 

Edukacija i preventiva 

 

 edukacija srednjoškolske populacije kao sudionika u prometu, 

povećanja prometne preventive kroz projekt Auto kluba Rijeka 

'Sekunda koja mijenja život' (projekt odobren od Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta)  

 poticanje kulture volontiranja na Sveučilištu u Rijeci u cilju 

obavljanja društveno korisnog rada 

 edukacija volontera za sudjelovanje u radionicama:  

 upoznavanje s područjem prometne psihologije (uglavnom 

slobodan odabir tema); 

 upoznavanje s radom prometne preventive Autokluba Rijeka; 

 upoznavanje s pedagoškim radom na radionicama; 

 unos podataka iz Upitnika percepcije u prometu i evaluacije; 

 izborno, rad u MS Excelu; 

 izborno, rad sa statističkim programima, analiza podataka i 

računanje statističke značajnosti; 

 razlike između stavova učenika na početku i na kraju radionica; 

 stručno usavršavanje studenata, i to kroz sljedeće elemente: 

 potvrda sudjelovanja u projektu „Sekunda koja mijenja život“  
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 iskustvo asistencije u vođenju rada radioničkog tipa 

 rad sa srednjoškolskom populacijom 

 mogućnost samostalnog vođenja određenih aktivnosti grupnog 

rada, po osobnom izboru i uz dogovor s voditeljem radionica 

 uvid u koncept evaluacije radionica 

 sudjelovanje u izradi izvještaja za škole i donatore 

 edukacija iz tema prometne psihologije 

 

Psihološka pomoć 

 

 uvođenje psihološke pomoći u program i rad Savjetovališta za 

studente Sveučilišta u Rijeci (krizne intervencije nakon prometnih 

nesreća) 

 izrada kurikuluma za psihološku pomoć obiteljima i bliskim osobama 

stradalih u prometu pri Studentskom savjetovališnom centru 

 aplikacija kurikuluma pri Studentskom savjetovališnom centru 

Sveučilišta u Rijeci i u programima i projektima Auto kluba Rijeka   

 

Pravni aspekti prometne preventive 

 

 raspisivanje natječaja za studente Pravnog fakulteta u Rijeci na 

teme vezane za pravnu regulativu prometnih prekršaja uz 

nagrađivanje najboljeg rada 

 organizacija i prezentacija javne debate o zakonskoj regulativi 

vezanoj za prekršaje u prometu     
 

Vremenski period u kojem će se projekt provoditi jest veljača – prosinac 2008. 

godine. Ukupna vrijednost projekta jest 30.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna 

osigurava Obitelj Čelica dok će 10.000,00 kuna biti osigurano iz redovitih sredstava 

Zaklade.  
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2.5. „Voda“ 
 

Projekt „Voda“ dio je šireg projekta 

„Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade 

u cilju razvijanje regionalne politike 

Primorsko-goranske županije“ kojeg Zaklada 

provodi uz financijsku potporu Primorsko-

goranske županije. 

Ovaj projekt zamišljen je kao 

interdisciplinarni projekt razvoja svijesti o održivom razvoju kod studenta te unutar 

lokalne i regionalne zajednice s posebnim naglaskom na važnost očuvanja vodnih 

resursa. Projekt se provodi u partnerstvu s Festivalom znanosti Rijeka čija je i 

ovogodišnja tema „Voda“ i Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.  

 Tijekom projekta planira se provesti niz multimedijalnih radionica sa 

studentima Akademije primijenjenih umjetnosti tijekom kojih će isti biti uključeni u 

izradu i montažu filmova na temu „Voda“. U skladu s planiranim ciljevima projekta 

očekivani rezultati jesu sljedeći: 

 Izrada i montaža 7-10 filmova u trajanju od 3-5 

minuta na temu 'Voda'  

 Izrada i montaža 5-10 filmova u trajanju od 3-5 

minuta na temu 'Voda'  

 Izlaganje filmova na mrežnim stranicama Festivala 

znanosti i Zaklade Sveučilišta u Rijeci 

 Dodjela nagrade najuspješnijem filmu 

 

Odgovorne osobe koje će biti zadužene za provedbu projekta i aktivnosti tijekom 

istoga jesu: 

 dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, izv. prof., ravnateljica Zaklade – 

voditeljica projekta 

 mr. art. Tanja Dabo, doc., Akademije primijenjenih umjetnosti – 

voditeljica multimedijalnih radionica, mentorica prilikom izrade i 

montaže filmova te  organizacije projekcije filmova na Festivalu 

znanosti    
 mr. art. Letricija Linardić, doc., Akademije primijenjenih umjetnosti – 

voditeljica multimedijalnih radionica, mentorica prilikom izrade i 
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montaže filmova te  organizacije projekcije filmova na Festivalu 

znanosti 

 Marko Turk, prof., asistent ravnateljice Zaklade 

 Sandra Nuždić, koordinatorica studentskih aktivnosti 

 

Članovi stručnog povjerenstva za vrednovanje radova i dodjelu Nagrade 

 dr. sc. Jasminka Ledić, red. prof., Filozofski fakultet u Rijeci – 

članica organizacijskog odbora Festivala znanosti Rijeka 

 akad. slikar Siniša Manjkus, doc., Akademija primijenjenih 

umjetnosti 

 Milica Đilas, muzejski pedagog, Muzej moderne i suvremene 

umjetnosti    

 

 
2.6. Donacija „Barry Hall“ 

 
U suradnji i na preporuku prof. dr. sc. Barryja Smitha s University of Birkbeck, 

Velika Britanija i prof. dr. sc. Dunje Jutronić s Univerze u Mariboru, Zaklada se 

uključila u realizaciju primanja donacije 460 knjiga iz područja filozofije koje su 

gospodin Jim Hall i gospođa Dorothy Hall namjeravali donirati jednom od Odsjeka za 

Filozofiju u Republici Hrvatskoj. Riječ je o privatnoj biblioteci njihovog preminulog sina 

Barryja Halla, koji je dio svoga stručnog rada proveo u Hrvatskoj na IUC-u u 

Dubrovniku.  

Zaklada je izabrana kao primatelj donacije, posrednik u organiziranju i prihvatu 

donacije, čije je, prema želji obitelji Hall, krajnje odredište trebao biti Odsjek za 

filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Tijekom projekta Zaklada je provela sljedeće radnje značajne za realizaciju 

donacije: 

 ishodovanje dozvole Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o 

oslobađanju troškova carine; 

 pronalaženja tvrtke koja će donirati troškove špedicije; 

 komunikacija s donatorima 

 isporuka knjiga Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

Posredstvom u ovoj donaciji Zaklada je doprinijela razvoju svoje međunarodne 

suradnje, osigurala povećanje fundusa filozofskih djela knjižnične građe Filozofskog 
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DONACIJA BARRY HALL 
 

 
 

BARRY HALL DONATION 

fakulteta te podigla kvalitetu proučavanja filozofije među znanstvenicima i studentima 

Sveučilišta u Rijeci. 

Budući da se radi o projektu koji je još u tijeku (period trajanja projekta jest 

lipanj 2007. – travanj 2008.) još je predviđena jedna značajna aktivnost na projektu. 

Početkom travanja 2008., Zaklada će ugostiti obitelji Hall u Rijeci. Tom prilikom 

organizirati će se medijsko predstavljanje donacije te svečano uručivanje iste 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci a ujedno će se uručiti i prigodni 'Certificate 

of Appreciation' obitelji Hall.      

 

 
 

 

 

Kako bi donacija knjižnici Filozofskog 

fakulteta imala i oznaku izrađen je prigodni 

pečat kojim će biti označena svaka 

donirana knjiga. 
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3. Suradnja 
 
3.1. Članovi podupiratelji 
 

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji domaće ili strane fizičke i 

pravne osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje preuzmu prava i obveze 

utvrđene aktima Zaklade. Članovi podupiratelji – pravne osobe – obvezuju se 

godišnje doprinositi u korist Zaklade i to iznosom od najmanje 10.000,00 kuna. 

Nastavkom uspješne suradnje s članovima podupirateljima (jedinicama 

lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama) u ovom izvještajnom razdoblju održana 

su još dva kruga (drugi i treći3) svečanih potpisivanja sporazuma o suradnji.  

U drugom krugu svečanog potpisivanja, koji je održan 31. svibnja 2007. 

godine, u klub članova podupiratelja Zaklade pristupile su sljedeće tvrtke: DINA-

petrokemija d.d., Europetrol d.d., Jadrolinija d.d., Jadranski pomorski servis d.d. i 

Lošinjska plovidba d.d. 

Treći krug održan jest 21. 

studenoga 2007. godine te su 

potpisivanjem sporazuma o suradnji 

u klub članova podupiratelja 

Zaklade pristupile sljedeće pravne 

osobe: Grad Kraljevica i Grad 

Kastav, Općina Matulji, Općina 

Viškovo i Općina Čavle, Hrvatska 

udruga poslodavaca Podružnica 

Rijeka te tvrtka Ventex d.o.o.  

U četvrtom krugu pristupanja klubu članova podupiratelja Zaklade sklopili smo 

sporazume s Croatia bankom d.d., Erste&Steiermaerkische bankom d.d., 

Zagrebačkom bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i „JADRAN“ – 

Galenskim laboratorijem d.d. 

Zaključenjem i četvrtog kruga potpisivanja sporazuma o suradnji u klubu 

članova podupiratelja Zaklade ukupno se trenutno nalazi dvadeset dvije pravne osobe 

koje podupiru godišnji rad Zaklade. 

 

                                                
3 Prvi krug svečanog potpisivanja sporazuma o suradnji održan je u prethodnom izvještajnom razdoblju. 
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3.2. Donatori i pokrovitelji Zaklade 
 

Osim članova podupiratelja tu su i donatori te sponzori koji svojim uslugama ili 

financijski potpomažu godišnji rad Zaklade.  

Tako su tijekom 2007. godine, financijski, Zakladi u radu pomogli INA – 

industrija nafte d.d., uplativši na račun zaklade 19.980,00 kuna i Zagrebačka banka 

d.d., s uplatom od 56.886,00 kuna. Svojim su besplatnim uslugama Zakladu 

potpomogli trgovačka društva Green mar d.o.o. i Prospekt d.o.o.4 

 
3.3. Međunarodna suradnja 

 

Tijekom 2007. godine Zaklada je uspješno ostvarila suradnju na 

međunarodnoj razini i to s inicijativom Ujedinjenih naroda, Global compact.  

Global Compact (Svjetski sporazum) je međunarodna inicijativa Ujedinjenih 

naroda pokrenuta 2000. godine s ciljem povezivanja poslovnog sektora s agencijama 

Ujedinjenih naroda, vladama i civilnim društvom u 

podržavanju temeljnih društvenih vrijednosti iz područja 

ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja 

korupcije. Do danas je ova inicijativa pokrenuta u više od 

100 zemalja svijeta i okuplja više od 3800 članova. 

 Zaklada Sveučilišta u Rijeci se potpisivanjem 

sporazuma, obvezala da će u svoje poslovanje ugraditi 10 

propisanih principa za odgovorno poslovanje te da će 

putem njihove praktične primjene pružati primjer drugima. 

 

Potpisivanjem Global Compact-a/ Svjetskog sporazuma obvezali smo se: 

 internalizirati deset načela u svome poslovanju na način da ona postanu 

sastavni dio strategije, kulture i našeg svakodnevnog poslovanja  

 javno zagovarati Global Compact i njegova načela 

                                                
4 Popis pokrovitelja, donatora i prijatelja Zaklade je dug i uključuje značajnu ali teško mjerljivu potporu u 
organizaciji i promociji zakladinih aktivnosti. Hvala svima koji u svome radu promoviraju Zakladu (Digital 
point d.o.o., Novi list d.d., Radio Rijeka, Kanal Ri, SVID radio, Primorski radio, Udruga za razvoj visokog 
školstva „Univeritas“, Udruga „Zlatni rez“, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga prijatelja 
bijelog štapa HOMER, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Klinički bolnički centar Rijeka, Klub Ljubitelja Buke, Randić-
Turato arhitektonski biro d.o.o., Damir Urban, samostalni umjetnik, Darko Jurković - Charlie, samostalni 
umjetnik, Kazališna radionica „Prostor plus“, Goran Žiković, Damir Pjaca). 
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 u godišnjim i poslovnim izvješćima izvještavati o načinu na koji podupiremo 

Global Compact i napretku koji postižemo na provedbi načela (tvz. 

Communication on Progress) 

Načela Global Compacta  zasnivaju se i izvedena su iz: 

 Opće deklaracije o ljudskim pravima 

 Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima 

iz radnog odnosa 

 Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija 

 Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije 

Inicijativu za pokretanje hrvatske mreže Global Compact-a preuzeo je UNDP 

Hrvatska (Program Ujedinjenih naroda za razvoj) kao dio projekta promicanja 

koncepata i prakse društveno odgovornog poslovanja.  

Budući da je tek krajem 2007. godine potpisan sporazum intenzivnija 

suradnja, provođenje zajedničkih aktivnosti te razvijanje, promoviranje i provođenje 

principa odgovornog poslovanja očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju. 

 

Ono što također daje značajnu referencu u suradnji s Global Compactom jest 

što je spomenutu inicijativu podržao i Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić: 

„Načela poštivanja ljudskih prava i radnih prava, zaštite okoliša te borbe protiv 

korupcije predstavljaju temelj hrvatskog članstva u Ujedinjenim narodima, pa je time 

Vaša podrška ovoj inicijativi prirodan nastavak naših višegodišnjih napora da 

izgradimo pravedno i napredno društvo koje se temelji na odgovornosti kako 

pojedinaca, tako i organizacija koje djeluju u našem društvu.“ (iz pisma Predsjednika 

upućenog prvim članicama Global Compacta u Hrvatskoj). 

Ovom suradnjom Zaklada razvija svoju nacionalnu ali i međunarodno priznatu 

reputaciju. 
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4. Rad Upravnog odbora 
 
 U izvještajnom razdoblju veljača 2007. – veljača 2008. održano je ukupno 8 

sjednica Upravnog odbora i to sljedećim redom: 

 

 21. sjednica UO-a (on line), od 25. do 31. siječnja 2007. 

 22. sjednica UO-a, 06. ožujka 2007. 

 23. sjednica UO-a (on-line), od 19. do 21. travnja 2007. 

 24. sjednica UO-a (on-line), od 05. do 11. lipnja 2007. 

 25. sjednica UO-a,  04. srpnja 2007. 

 26. sjednica UO-a, 20. studenoga 2007. 

 27. sjednica UO-a (on-line), od 22. do 25. siječnja 2008. 

 28. sjednica UO-a (on-line), od 21. do 26. veljače 2008. 

 

U studenom 2007. godine četirima članovima Upravnog odbora i Ravnateljici 

Zaklade istekao je mandat obnašanja dužnosti.  

 Sukladno istome u novi četverogodišnji mandat, a prema Statutu Zaklade na 

prijedlog osnivača, za članove Upravnog odbora izabrani su: 

 dr. sc. Ivan Frančišković, red. prof., predsjednik 

 dr. sc. Božidar Križan, red. prof., zamjenik predsjednika 

 professor emeritus Juraj Sepčić 

 dr. sc. Vidoje Vujić, red. prof. 

 dr. sc. Nataša Zrilić, doc. 

 

 Novo izabrani Upravni odbor na svojoj 26. sjednici u ponovljeni, 

četverogodišnji mandat, za ravnateljicu Zaklade izabrao je dr. sc. Snježanu Prijić – 

Samaržija, izv. prof. 

 

 
„RAD UPRAVNOG ODBORA“ 

U periodu od 3. studenoga 2003. do 3. studenoga 2007. 

godine funkciju zamjenika predsjednika Upravnog 

odbora obnašao je professor emeritus Špiro 
Milošević.  

U ime Zaklade, zahvaljujemo za vrijedan doprinos i 

sudjelovanje u radu prvog sastava Upravnog odbora. 
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5. Ostale aktivnosti 
 

Zaklada bilježi bogatu aktivnost prezentacije svog rada i rezultata, kako pred 

ustanovama, tvrtkama i institucijama lokalne i regionalne zajednice, tako i pred 

inozemnim institucijama. 

U skladu s idejom približavanja djelovanja Zaklade članovima sveučilišne 

zajednice i potencijalnim korisnicima sredstava Zaklade, održana su brojna 

predstavljanja Zakladinih programa i natječaja. Rezultati ovakvih aktivnosti Zaklade 

očituju se i u administrativno i sadržajno kvalitetnijim prijavama na natječaje.  

O interesu za Zakladu svjedoči i iznimna posjećenost mrežnih stranica 

Zaklade5. Zaklada je sudjelovala na seminarima, okruglim stolovima i tribinama u cilju 

poboljšanja svoje prezentacija ali i edukacije svojih zaposlenika, kao i na skupovima 

kojima je cilj povezivanje zaklada u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih 

interesa. 

U nastavku se u tablici taksativno navode događaji na kojima su predstavnici 

Zaklade sudjelovali ili je Zaklada organizirala. 

 
Tablica 2. Prikaz ostalih aktivnosti 

Vrijeme Aktivnost 

travanj 2007. 
sudjelovanje na sastanku načelnika i gradonačelnika gradova i općina 

riječkog prstena s prezentacijom o Zakladi te mogućnostima 
pristupanja u klub članova podupiratelja Zaklade6 

travanj 2007. sudjelovanje na 3. međunarodnom SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA I 
PROIZVODA7 

travanj 2007. sudjelovanje na smotri Sveučilišta u Rijeci 

svibanj 2007. 
Sudjelovanje na savjetodavnom sastanku Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnog društva u sklopu programa PP4 „Demokratizacija i 

razvoj civilnog društva“  

svibanj – lipanj 2007. Sudjelovanje u edukaciji za Certified EU Project Manager u okviru 
Tempus projekta (IB_JEP-40032-2005)  

lipanj 2007. prezentacija Godišnjeg izvješća 2006-2007. na 28. sjednici Senata 
Sveučilišta u Rijeci 

                                                
5 Unutar posljednje godine dana (od prošlog izvještajnog razdoblja, 28. veljače 2007.) broj posjeta 
mrežnih stranica zaklade porastao jest ukupno za 3495 posjeta. Što računajući prosjek unutar godine 
dana znači 9,57 posjeta dnevno. 
6 Nakon sudjelovanja na spomenutom sastanku i predstavljanja Zaklade klubu članova podupiratelja 
pristupili su: Grad Kraljevica i Grad Kastav, Općina Matulji, Općina Viškovo i Općina Čavle. 
7 Zaklada je na 3. međunarodnom SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA I PROIZVODA sudjelovala s 
prodajnim štandom na koje se u periodu od 3 dana prezentirao rad Zaklade (natječaji, projekti i ostale 
aktivnosti) te prodavao promotivni materijal Zaklade 
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rujan 2007. sudjelovanje na seminaru „Mogućnost korištenja pretpristupnih fondova 
Europske unije“, organizator: Hrvatska gospodarska komora 

listopad 2007. sudjelovanje na seminaru „Furtherance of Bologna Promotion in 
Croatia“, organizator: Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Rijeci  

listopad 2007. sudjelovanje na seminaru „Upravljanje projektima“, organizator: 
Regionalne i razvojna agencija PORIN 

studeni 2007. sudjelovanje na Danima sedmog okvirnog programa za istraživanje i 
tehnološki razvoj (FP7), organizator: Sveučilište u Rijeci 

prosinac 2007. sudjelovanje na seminaru „Škola demokracije“, organizator: Udruga za 
građansko obrazovanje i društveni razvoj DIM 

siječanj 2008. 
sudjelovanje na prezentaciji „Što Europska znanstvena zaklada nudi 

hrvatskim znanstvenicima?“, organizator: Nacionalna zaklada za 
znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak RH  

veljača 2008. sudjelovanje na prezentaciji priručnika Inovativni pristupi prikupljanju 
sredstava, organizator: Udruga za razvoj civilnog društva SMART 

veljača 2008. 
s prezentacijom projekta „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“ 
sudjelovali u realizaciji Tempus projekta 'Establishing Career Advice 

Services at Croatian Universities'  TEMPUS JEP – 41104-2006 

veljača 2007. – 
veljača 2008. 

redovita suradnja s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja 
(HRT Tv centar Rijeka, KanalRi, RiTV, Novi list, Radio Rijeka, 

Primorski radio, Radio Trsat, Svid radio)    
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6. Financijsko izvješće 
 

U prilogu ovog Godišnjeg izvješća dostavljamo: 

 

 Bilancu Zaklade na dan 31.12.2007. 

 Račun prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.2007. – 31.12.2007. 

 Obrazloženje uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.2007. – 29.2.2008. 

 

 

Obrazloženje uz temeljna financijska izvješća 
 
 

Kako izvještajno razdoblje o poslovanju Zaklade (od 28.02.2006 do 

28.02.2007.) nije jednako poslovnoj godini 2007. nastavno iznosimo sljedeće bilješke 

radi potpunosti financijskog izvješća za izvještajnu godinu.  

 
 

Tablica 3. Obrazloženje o izvorima sredstava  
Izvori sredstva temeljem potpisanih ugovora i redovitih 
prihoda  Kuna 

Uplate osnivača:  300.000,00 
Sveučilište u Rijeci 100.000,00 
Grad Rijeka 100.000,00 
Primorsko-goranska županija 100.000,00 
Projekt PGŽ 350.000,00 
Projekt „Znanjem do sredstva Rijeka, znanjem za Europu“8  162.000.00 
Projekt Studenti volontiraju: razvoj društvene odgovornosti 
studenata Sveučilišta u Rijeci, Nacionalne Zaklade za razvoj 
civilnog društva9   

65.360,00 

Drugi dio uplate Nacionalne Zaklade  26.250,00 
Prihod od aukcije umjetničkih radova s izložbe '(Do)živjeti 
drugačije'  i promotivnog materijala 11.000,00 

Promotivni materijal na zalihi10 28.110,00 

                                                
8 Vrijednost projekta „Znanjem do sredstva, znanjem za Europu“ iznosi 180.000,00 kn. Temeljem 
Sporazuma o partnerstvu, financijski projekt podupire šest partnera, i to: Grad Rijeka, Sveučilište u 
Rijeci, Primorsko-goranska županija, Općina Matulji, Grad Cres i Grad Vrbovsko u iznosu 162.000,00 
kn, a ostatak Zaklada Sveučilišta U Rijeci iz  svojih sredstva. Obzirom da obveza uplate traje do lipnja 
2008., prihod je uvršten u ove bilješke, ali nije obuhvaćena Financijskim izvješćem i Bilancom na dan 
31.12. 2007.  
9 Prihodi od projekta Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva  temeljem Ugovora potpisanog 18. 
prosinca 2006. godine iznose ukupno 52.500,00 kn, od čega je na račun Zaklade za prošlogodišnje 
izvještajno razdoblje uplaćeno 26.250,00 kn, a drugi dio istog iznosa je uplaćen temeljem obavljenog 
projekta tijekom ovog izvještajnog razdoblja. Kako je projekt realiziran i kroz izradu promotivnog 
materijala i aukciju radova studenta APU, konačna ukupna vrijednost prihoda od projekta iznosi 
91.610,00kn ili za izvještajno razdoblje 65.360,00.  
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Članovi podupiratelji11:  170.000,00 
Grad Kastav 10.000,00 
Grad Kraljevica 10.000,00 
Općina Matulji 10.000,00 
Općina Viškovo 10.000,00 
Općina Čavle 10.000,00 
Hrvatska udruga poslodavaca – podružnica Rijeka 10.000,00 
Ventex d.o.o 10.000,00 
Jadrolinija d.d. 10.000,00 
Jadranski pomorski servis d.d. 10.000,00 
DINA – Petrokemija d.d. 10.000,00 
Europetrol d.d. 10.000,00 
Lošinjska plovidba d.d. 10.000,00 
Privredna banka Zagreb d.d. 10.000,00 
Zagrebačka Banka d.d. 10.000,00 
Erste&Steiermaerkische bank d.d. 10.000,00 
Croatia Banka d.d. 10.000,00 
Jadranski Galenski Laboratorij d.d. 10.000,00 
Sponzorstvo Zagrebačka banka d.d.  56.866,00 
Donacija 'Barry Hall'12  50.000,00 
Sponzorstvo „INA“ – industrija nafte d.d. 19.980,00 
Kamate na oročena sredstva i sredstva na žiro računu  46.283,22 
Prihodi od prodaje promotivnih materijala Zaklade  51.260,00 
Promotivni materijal Zaklade na zalihi (Rijeka z(n)a znanje)13 17.475,00 
Ostali prihodi 527,00 
Ukupno  1.289.751,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
10 U Bilanci stanja za period do 31.12.2007. nije iskazana vrijednost promotivnog materijala na zalihi iz 
Projekta '(Do)živjeti drugačije Knjigovodstvena vrijednost zaliha iznosi 28.110,00  kn. Očekujemo da će 
zalihe biti tržišno realizirane do listopada 2008. godine za kada je planirano raspisivanje natječaja u 
korist studenata s problemima vida.         
11 U izvještajnom razdoblju potpisano je šesnaest Sporazuma o suradnji s članovima podupirateljima, ali 
dio (pet ili 50.000,00 kn) nije obuhvaćen Financijskim izvješćem i Bilancom na dan 31.12. 2007. jer je 
obveza nastala unutar izvještajnog razdoblja (veljača 2008), ali nakon izrade Financijskog izvješća.   
12 Kako je navedeno u opisnom dijelu Donacija 'Barry Hall' se sastoji od 460 knjiga iz područja filozofije 
koju je Zaklada proslijedila, prema želji donatora, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U cijenu 
donacije uključeni su i troškovi transporta iz Velike Britanije, kao i troškovi špedicije koje je Zakladi 
donirao Green Mar. d.o.o.     
13 U Bilanci stanja za period do 31.12.2007. nije iskazana vrijednost promotivnog materijala na zalihi iz 
Projekta 'Rijeka z(n)a znanje'. Knjigovodstvena vrijednost zaliha iznosi 17.475,00  kn. Očekujemo da će 
zalihe biti tržišno realizirane tijekom 2008. godine, a dobivena sredstva bit će utrošena za djelatnosti 
Zaklade.          
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Tablica 4. Obrazloženje ukupnih troškova  

Troškovi temeljem raspisanih Natječaja, projekata Zaklade i 
redovitih troškova poslovanja Zaklade   Kuna 

Sredstva distribuirana članovima Sveučilišta  u Rijeci  992.740,96 
Natječaj „Identitet“ (razvoj suvremenog kulturnog identiteta 
lokalne i regionalne zajednice)  130.000,00 

Natječaj za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 
Sveučilišta u Rijeci (središnji natječaj) 400.000,00  

Natječaj „Rijeka z(n)a znanje“ (natječaj za studente)  100.000,00 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 
akademsku godinu 2006/2007“ za područje znanosti i umjetnosti  75.000,00 

Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim 
skupovima  100.000,00  

Natječaj za grafičko oblikovanje mrežnih stranica Grada 
Vrbovskog  5.000,00 

Natječaj za sufinanciranje studentskih djelatnosti  100.000,00 

Sredstva distribuirana studentima za realizaciju projekta 
(materijal za radionice „(Do)živjeti drugačije“, idejna rješenja 
kataloga, organizacija volontiranja za potrebe Zaklade i sl.) 

28.135,20 

Troškovi naknada članovima stručnih povjerenstava, autorskih 
honorara, ugovora o djelu (stručni suradnici, voditelji i izvoditelji 
na projektima, lektori i sl.) 

54.605,76  

Sredstva utrošena za obavljanje djelatnosti Zaklade    149.567,30 
Troškovi naknade ravnatelju, računovodstvu i službena putovanja 
u cilju stručnog usavršavanja   84.907,40 

Grafičke usluge i ostali vanjski izdatci (tisak povelja, brošura, 
kataloga, pozivnica, memoranduma, izrada majica, okviri za 
povelje i dr.) 

48.012,90 

Troškovi uredskog i ostalog materijala, usluga platnog prometa, 
reprezentacije i dr. 16.647,00 

Ukupno  1.142.308,26 
 
 
Napomena:  
 
 

Zaklada je temeljem: 

 volonterskog rada studenata (projekt „Rijeka z(n)a znanje“,  akcija „(Do)živjeti 

drugačije“, projekt „Studenti volontiraju-razvijanje socijalne odgovornosti 

studenta Sveučilišta u Rijeci“, održavanje i dorada mrežnih stranica Zaklade, 

dorada promotivnog materijala i dr.),  

 donacijama u obliku stručnih usluga ili prostora (Green Mar d.o.o., Prospekt 

d.o.o, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Muzej moderne 

i suvremene umjetnosti, Udruga Homer, Udruga za razvoj civilnog društva 

SMART, organizacija domjenaka od strane Grada Rijeke, koktel i pokloni 

dobitnicima Nagrade od strane Grada Rijeke; fotografije novinara, glasovnih 

dokumenata i dr.),   
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 popusta na kupljenu robu (Tehnomarket d.o.o., Rauhaus d.o.o. i dr.) 

 osiguravanjem medijskog prostora za izvještavanje i promociju Zaklade, 

pokroviteljstvo (Novi list, La voce del popolo, Radio Rijeka, Svid radio, 

KanalRi i dr.),  

 angažiranjem samostalnih umjetnika i novinara u promociji Zaklade. 

 

ostvarila značajne pozitivne efekte koje je vrlo teško financijski kvantificirati, ali 

predstavljaju značajnu potporu osnivača, pokrovitelja i prijatelja Zaklade.     
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7. Statistike 
 

Tablica 5. Ukupno prikupljena sredstva u 2007. god 

2004. 2005. 2006. 2007. 

350.000,00 646.560,00 957.055,00 1. 289.751.22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 6. Ukupno neposredno dodijeljena sredstva temeljem  Natječaja i projekata u 2007. godini 

2004. 2005. 2006. 2007. 

350.000,00 600.000,00 800.000,00 992.740,00 
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Tablica 7. Ukupan broj korisnika sredstava Zaklade u 2007. godini (Natječaji i projekti, bez nagrada)14 

2004. 2005. 2006. 2007. 

25 85 192 249 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

Tablica 8. Struktura prihoda u 2007. godini (Natječaji i projekti, bez nagrada)15 

Izvor Kuna 
Redovita sredstva osnivača   300.000,00 
Sredstva projekata Zaklade 538.250,00 
Članovi podupiratelji, sponzorstva i donacije 296.846.00 
Sredstva promotivnog materijala  i aukcije radova 
studenata  107.845,00 

Kamate na oročena sredstva i sredstava na žiro računu, 
ostali prihodi  46.810.22 

Ukupno: 1.289.751,22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 U djelatnostima Zaklade bio je uključen velik broj studenata koji su na različite načine sudjelovali u 
projektima i koje se može smatrati korisnicima Zakladinih djelatnosti, ali nisu evidentirani  jer nisu 
neposredno uključeni u projekte.   
15 U djelatnostima Zaklade bilo je uključen velik broj studenata koji su na različite načine sudjelovali u 
projektima i koje se može smatrati korisnicima Zakladinih djelatnosti, ali nisu evidentirani  jer nisu 
neposredno uključeni u projekte.   
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Tablica 9. Ukupno dodijeljena sredstva, nastavnicima i studentima prema djelatnostima (2007.) 

Djelatnost Ukupno/Kuna 
Znanstveni, nastavne i stručne djelatnosti  686.675,57 
Stručno usavršavanje 200.000,00 
Studentske aktivnosti (Natječaji) 200.000,00 
Organizacija znanstvenih skupova  100.000,00 
Izdavačka djelatnost 100.000,00 
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 75.000,00 
Sredstva dodijeljena za stručno vrednovanje prijava i izvješća (članovi 
stručnih povjerenstava) 11.675,70 

Projekti vezani za razvoj i doprinos zajednici 16 306.065,26 
Razvoj industrijske baštine lokalne i regionalne zajednice  100.000,00 
Projekti i programi za razvoj kulturnog identiteta zajednice 130.000,00 
Studentske aktivnosti (mrežne stranice Grada Vrbovskog, radionice, 
organizacija volontiranja, naknada za rad u Zakladi na projektima) 33.135,20 

Sredstva dodijeljena za provedbu projekata: „Studenti volontiraju-
razvijanje društvene odgovornosti studenta Sveučilišta u Rijeci“, „Rijeka 
z(n)a znanje“, „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“ i dr. 

42.930,06 

Ukupno17  992.740,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Znanost sama po sebi je doprinos zajednici.  Međutim, Zaklada kroz projekte vezane za doprinos 
zajednici i neposredno mobilizira stručne potencijale Sveučilišta u svrhe razvoja lokalne i regionalne 
zajednice sukladno prioritetima Grada i Županije.     
17 Dio dodijeljenih sredstava naznačenih u tablici još je u postupku distribucije (temeljem faza u 
realizaciji djelatnosti) 
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8. Prilozi 
 
I. NATJEČAJI 

1. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem natječaja “IDENTITET“ za 

djelatnosti vezane uz razvoj suvremenog kulturnog identiteta lokalne i 

regionalne zajednice 

2. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem Središnjeg natječaja za dodjelu 

sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 

3. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem natječaja „Rijeka z(n)a znanje“ 

4. Odluka o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za sufinanciranje sudjelovanja 

na znanstvenim skupovima (studeni/prosinac 2007.) 

5. Odluka o dodjeli nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 

2006./2007.  

6. Odluka o pobjedniku na Natječaju za grafičko oblikovanje mrežnih stranica 

Grada Vrbovskog 

 

II. PROJEKTI 
1. „Studenti volontiraju – razvijanje socijalne odgovornosti studenata Sveučilišta 

u Rijeci“ 
2. Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade u cilju razvijanja regionalne 

politike Primorsko-goranske županije 
3. „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“ 
4. „In memoriam Jasmina Čelica“ 
5. „Voda“ 
6. Donacija „Barry Hall“ 

 

III. FINANCIJE 
1. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2007. godine 

2. Račun prihoda i rashoda 

3. Bilanca na dan 31. prosinca 2007. godine. 
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I. NATJEČAJI 

 
1. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem natječaja “IDENTITET“ za 

djelatnosti vezane uz razvoj suvremenog kulturnog identiteta lokalne i 

regionalne zajednice 

2. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem Središnjeg natječaja za dodjelu 

sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 

3. Odluka o dodjeli sredstava Zaklade temeljem natječaja „Rijeka z(n)a znanje“ 

4. Odluka o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za sufinanciranje sudjelovanja 

na znanstvenim skupovima (studeni/prosinac 2007.) 

5. Odluka o dodjeli nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 

2006./2007.  

6. Odluka o pobjedniku na Natječaju za grafičko oblikovanje mrežnih stranica 

Grada Vrbovskog 
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Klasa: 003-01/07-01/13 

Ur. broj: 2170-57-01-07-2 

Rijeka, 19. travanj 2007. 

 

Na temelju članka 9. i članka 14. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci te na prijedlog 

stručnog povjerenstva za ocjenu radova pristiglih na natječaj „Identitet“, Upravni 

odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 23. sjednici održanoj u periodu od 11. 

do 19. travnja 2007., donio je  

 

ODLUKU 
o dodjeli sredstava Zaklade temeljem  natječaja “IDENTITET“ za djelatnosti 

vezane uz razvoj suvremenog kulturnog identiteta lokalne i regionalne 
zajednice 

 
I. 

Ukupna natječajna svota za dodjelu u iznosu od 130.000,00 kuna dodjeljuje se kako 

je prikazano u tablicama 1. i 2. u prilogu ove Odluke, a koje čine njezin sastavni dio. 

 
Obrazloženje: Na natječaj „Identitet“ pristigle su 24 prijave od kojih je njih 16 

odobreno za sufinanciranje. Postupak vrednovanja izvršen je u skladu s Pravilnikom 

o uvjetima, načinu i postupku sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i ostalim 

aktima Zaklade. Vrednovanje je izvršeno na temelju sljedećih kriterija: 

1. Kvaliteta i cilj djelatnosti u kontekstu teme natječaja 

2. Kvaliteta prijave 

a. realnost traženog iznosa i kvaliteta prikaza troškova 

b. reference voditelja/ice projekta 

c. ostale aktivnosti prijavitelja kao pokazatelj budućeg rada 

3. Ukupni dojam projekta 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 

Predsjednik Upravnog odbora 
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Tablica 1. Rang lista odobrenih projekata pristiglih na natječaj „Identitet“ 
(prema visini odobrenog iznosa sufinanciranja) 

Područje 
djelatnosti Vrsta djelatnosti Voditelj 

djelatnosti Institucija 
Traženi 
iznos od 

Zaklade/ kn 

Predviđeni 
ukupni 

trošak/ kn 

Odobrena 
sredstva 

Zaklade/kn 

Građevinarstvo-
inženjerska 
građevinska 
baština 

Razvoj suvremenog 
identiteta lokalne i 
regionalne zajednice 

Dr.sc. 
Aleksandra 
Deluka - Tibljaš 

Građevinski 
fakultet 40.100,00 47.100,00 17.500,00 

Filozofija Istraživački znanstveni 
projekt 

Dr.sc.Elvio 
Baccarini 

Filozofski 
fakultet 44.800,00 44.800,00 12.800,00 

Izdavačka 
djelatnost 

Pretisak knjige Šimun 
Kožičića Benje Knjižice od 
žitija rimskih arhijerejov i 
cesarov 

Senka 
Tomljanović 

Sveučilišna 
knjižnica 
Rijeka 

48.000,00 142.000,00 12.000,00 

Povijest 
umjetnosti 

Organizacija stručnog 
skupa, izdavačka djelstnost Maja Brajković 

Udruga 
studenata 
povijesti 
umjetnosti 
FFRI  

21.537,00 27.537,00 10.000,00  

Filmologija Medijateka Nadija 
Mustapić 

Udruga 
„Filmaktiv“ 41.000,00 70.000,00 10.000,00  

Izdavačka 
djelatnost 

Izdavanje časopisa 
studenata povijesti 
„Klepsidra“ 

Igor Eterović Filozofski 
fakultet 17.000,00 22.000,00 10.000,00  

Interdisciplinarn
i pristup 
(povijest) 

Studentski projekt 
„Srednjovjekovna baština 
Kvarnera“ 

Danijel Ciković Filozofski 
fakultet 7.690,00 11.400,00 7.690,00  

Izdavačka 
djelatnost 

Časopis za povijest 
Zapadne Hrvatske 

Dr.sc. Vesna 
Munić 

Filozofski 
fakultet u 
Rijeci 

15.000,00 30.000,00 7.650,00  

Znanost o 
književnosti 

Organizacije radionice i 
okruglog stola 

Dr.sc. 
Katherine 
Hayles 

FFRI 17.060,00 41.890,00 6.360,00  

Film 
Produkcija 
eksperimentalnog filma 
„Prividi“ (radni naziv) 

Kristina Barišić Udruga 
„Filmaktiv“ 9.150,00 14.150,00 6.000,00  

Povijest 
medicine 

Organizacija znanstvenog 
skupa 

Dr.sc. Anton 
Škrobonja 

Medicinski 
fakultet 5.000,00 23.000,00 5.000,00  
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Tablica 2. Lista odbijenih projekata pristiglih na natječaj „Identitet“  
 
Napomena: Odbijanje prijava pristiglih na natječaj „Identitet“ ne predstavlja smetnju 

prijavljivanju na naredne Zakladine natječaje. 

 

Dijalektologija i 
etnografija 

Objavljivanje stručne knjige  
„Dejounška nošna – 
Dejuočan i Dejuočanka“  

Davor Grgurić Etno-udruga 
„Prepelin'c 10.000,00 15.000,00 5.000,00  

Grafički dizajn Organizacija kulturnog 
događanja Aljoša Brajdić APU 25.000,00 65.000,00 5.000,00  

Izdavačka 
djelatnost 

Tiskanje brošure „Tisuću 
ča, tisuću za ča“ Stipe Ćorluka 

Hrvatska 
akademska 
zajednica 
Sveučilišta u 
Rijeci 

10.000,00 10.000,00 5.000,00  

Izdavačka 
djelatnost 
Dijalektologija i 
etnografija 

Objavljivanje stručne knjige 
„Dejuonške pier“ Davor Grgurić Etno-udruga 

„Prepelin'c 10.000,00 15.000,00 5.000,00  

Izdavačka 
djelatnost, 
Dijalektologija i 
etnografija 

Objavljivanje romana „Dan 
bez leptira“ Davor Grgurić Etno-udruga 

„Prepelin'c 10.000,00 15.000,00 5.000,00 

UKUPNO SREDSTAVA 450.337,00 1.162.595,40 130.000,00 

 

Područje djelatnosti Vrsta djelatnosti Voditelj 
djelatnosti Institucija Traženi iznos 

od Zaklade/kn 
Predviđeni 

ukupni trošak/ 
kn 

Glazba, medicina Organizacija kulturnih događaja Dr. sc. Anton 
Škrobonja 

Medicinski 
fakultet 4.000,00 11.500,00 

Filologija Međunarodni skup slavista 12 Dr. sc. Milan 
Nosić  

Filozofski 
fakultet 20.000,00 90.000,00 

Izdavačka djelatnost  Izdavanje časopisa „Pomorstvo“ (2 
broja) 

Dr. sc. Serđo 
Kos 

Pomorski 
fakultet 10.000,00 87.500,00 

Izdavačka djelatnost  Izdavanje udžbenika „Pomorsko ratno 
pravo“ 

Dr. sc. Axel 
Luttenberger  

Pomorski 
fakultet 10.000,00 42.000,00 

Izdavačka djelatnost  Izdavanje udžbenika „Terestrička i 
elektronička navigacija“ 

Dr. sc. Axel 
Luttenberger 

Pomorski 
fakultet 20.000,00 129.218,40 

Izdavačka djelatnost  Tisak časopisa „Riječ“  Dr. sc. Milan 
Nosić 

Filozofski 
fakultet 20.000,00 80.000,00 

Izdavačka djelatnost, 
Hrvatska 
dijalektologija  

Tisak knjige „Božo Babić – pomorski 
leksikograf“ 

Dr. sc. Milan 
Nosić 

Filozofski 
fakultet 30.000,00 80.000,00 

Izdavačka djelatnost, 
Povijest medicine  

Izdavanje međunarodnog časopisa 
AMHA 

Dr. sc. Anton 
Škrobonja 

Medicinski 
fakultet 5.000,00 48.500,00 
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Klasa: 003-01/07-01/20 

Urbroj: 2170-57-01-07-2 

Rijeka, 4. srpnja 2007. 

 
Na temelju članka 9. i članka 14. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci te na prijedlog stručnog 

povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih na Središnji natječaj za dodjelu sredstava za 

ostvarivanje svrhe Zaklade, Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 25. sjednici 

održanoj 3. srpnja 2007., donio je  

ODLUKU 
o dodjeli sredstava Zaklade temeljem Središnjeg natječaja za 

dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade 
I. 

Unutar natječajnih područja:   

1. Organizacija znanstvenih skupova 

2. Izdavačka djelatnost 

3. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima 

4. Projekti razvoja industrijske baštine 

 

dodijelit će se ukupno 349.989,35 kuna i to na način kako je prikazano u tablicama 1., 2., 3. i 

4. u prilogu ove Odluke, a koje čine njezin sastavni dio.  

Obrazloženje: Na natječaj je pristiglo ukupno 105 prijava koliko ih je i odobreno za 

sufinanciranje. Postupak vrednovanja izvršen je u skladu s Pravilnikom o uvjetima, načinu i 

postupku sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i ostalim aktima Zaklade, a na temelju 

općih i posebnih kriterija za pojedina natječajna područja: 

 

1. Opći kriteriji: 

 kvaliteta sadržaja prijave  

 broj prijavljenih djelatnosti u odnosu na raspoloživa sredstva za dodjelu 

 izvedivost planirane djelatnosti (stručnost voditelja, realističnost specificiranih 

troškova, potpora institucija) 

 međunarodna prepoznatljivost prijavljene djelatnosti 

 

 

2. Posebni kriteriji: 

 

2.1. Za područje natječaja Organizacija znanstvenih skupova: 
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 vrsta skupa: maksimalna visina sredstava dodijeljenih za međunarodni skup 

iznosi 10.000,00 kuna, a za domaći 7.000,00 kuna 

 broj, status i kompetencije stranih predavača 

 važnost skupa za diseminaciju znanja (doseg zainteresiranih sudionika) 

 zvanje i kompetencija voditelja djelatnosti 

 specifikacija troškova 

 očekivani odjek i rezultati skupa 

      

2.2. Za područje natječaja Izdavačka djelatnost: 

 vrsta publikacije:  

o maksimalna visina sredstava dodijeljenih za stručne knjige, 

monografije, zbornike i udžbenike iznosi  6.000,00 kn  

o maksimalna visina sredstava dodijeljenih za časopise iznosi 4.000,00 

kn 

o maksimalna visina sredstava dodijeljenih za brošure iznosi 3.000,00 

kn 

o ponovljena izdanja financiraju se najviše s polovicom iznosa 

određenog za pojedino izdanje 

 opseg korisnika publikacije i doseg čitateljstva  

 citiranost časopisa 

 časopisi s regionalnom tematikom 

 autorski arci i lektura (za udžbenike) 

 

2.3. Za područje natječaja Sudjelovanje na znanstvenim skupovima 

 primarno se sufinanciraju troškovi kotizacije 

 u slučajevima u kojima nisu traženi troškovi kotizacije, sufinancira se dio 

putnih troškova proporcionalno prosječnim svotama kotizacije 

 u slučajevima u kojima se radi o drugom, trećem ili četvrtom autoru svota 

sufinanciranja se umanjuje sukladno udjelu  

 zvanje izvoditelja djelatnosti 

 

2.4.  Za područje natječaja Projekti razvoja industrijske baštine - zbog specifičnosti 

prijava i nemogućnosti ustanovljavanja jedinstvenih kriterija evaluacije odlučeno 

je da se razmatra specifična vrijednost svake pojedine prijave  

 

II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 

 

Predsjednik upravnog odbora 
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Tablica 1. Rang lista odobrenih projekata pristiglih na Središnji natječaj Zaklade  
    (područje: organizacija znanstvenih skupova) 
 

 Naziv skupa Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 
iznos/ kn 

1. III međunarodna konferencija o 
industrijskoj baštini 

Miljenko Smokvina, dipl. 
oec. 

Udruga PRO 
TORPEDO Rijeka 15.000,00 

2. 
Jean Monnet 3th International Summer 
School „International Environment and 
European Integration“ 

Prof. dr. sc. Vinko Kandžija Ekonomski fakultet 15.000,00 

3. SynCro – Prva hrvatska ljetna škola 
sinkrotronskog zračenja 

Prof. dr. sc. Mladen 
Petravić  Filozofski fakultet 12.050,00 

4. 
Vodnogospodarski aspekti razvoja 
navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu 
Hrvatske 

Doc. dr. sc. Barbara 
Karleuša Građevinski fakultet 10.428,00 

5. Riječki festival znanosti Prof. dr. sc. Sanja Rukavina Filozofski fakultet 10.000,00 

6. 
9th symposium Contemporary 
Philosophical Issues:“Truth and 
normativity“ 

Dr. sc. Neven Petrović Filozofski fakultet 10.000,00 

7. Ljetna škola ljudskih prava Prof. dr. sc. Miomir 
Matulović Pravni fakultet 9.000,00 

8. Socijalno odgovorno gospodarenje Prof. dr. sc. Nada Bodiroga 
Vukobrat Pravni fakultet 9.000,00 

9. 
Rijeka Fabriju - Međunarodni znanstveni 
kolokvij u povodu 70.rođendana 
akademika Nedjeljka Fabrija 

Prof. dr. sc. Diana Stolac Filozofski fakultet 7.500,00 

10. 

2.savjetovanje o morskoj tehnologiji – in 
memoriam akademiku Zlatku Winkleru i 
Znanstvenostručna radionica Inteligentni 
podvodni sustavi i tehnologije IPSIT 

Prof. dr. sc. Igor Rožanić Tehnički fakultet 5.000,00 

UKUPNO: 102.978,00 
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Tablica 2. Rang lista odobrenih projekata pristiglih na Središnji natječaj Zaklade  
    (područje: izdavačka djelatnost) 
 

 Vrsta djelatnosti Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 
iznos/kn 

1.  

Izdavanje časopisa i zbornik radova „IKON. 
zbornik radova sa znanstvenog 
međunarodnog skupa ikonografskih 
studija“ 

Dr. sc. Marina Vicelja - 
Matijašić Filozofski fakultet 15.000,00 

2.  

Izdavanje časopisa Ekonomskog fakulteta 
„Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u 
Rijeci, Časopis za ekonomsku teoriju i 
praksu (svezak 1/2007 i 2/2007)“ 

Prof. dr. sc. Ivo Sever Ekonomski fakultet 15.000,00 

3.  Izdavanje časopisa „Psihologijske teme“ Prof. dr. sc. Ingrid Brdar Filozofski fakultet 15.000,00 

4.  Izdavanje brošure „Vodič za brucoše“ Prof. dr. sc. Ivanka Živčić - 
Bečirević Filozofski fakultet 10.000,00 

5.  Izdavanje zbornika radova „Riječki filološki 
dani 7“ 

Dr. sc. Ines Srdoč - 
Konestra Filozofski fakultet 10.000,00 

6.  Izdavanje zbornika radova „Mobbing - 
prikazi slučajeva“ Hrvoje Gligora Društvo psihologa PGŽ-

a 10.000,00 

7.  

Izdavanje zbornika radova „Hrvatska na 
putu prema europskom pravosudnom 
području -rješavanje trgovačkih i 
potrošačkih sporova“ 

Prof. dr. sc. Vesna 
Tomljenović Pravni fakultet 10.000,00 

8.  Izdavanje znanstvenog časopisa 
„Pomorstvo“ (Journal of Maritime Studies) Prof. dr. sc Serđo Kos Pomorski fakultet 10.000,00 

9.  Izdavanje časopisa „Fluminensia“ Prof. dr. sc. Marija Turk Filozofski fakultet 7.500,00 

10.  Izdavanje udžbenika „Turizam u 
gospodarskom sustavu „ 

Prof. dr. sc. Branko 
Blažević 

Fakultet za hotelski i 
turistički menadžment 6.000,00 

11.  Izdavanje časopisa „AMHA - Acta Medico - 
historica Adriatica „2007 

Prof. dr. sc. Anton 
Škrobonja Medicinski fakultet 5.000,00 

12.  Izdavanje udžbenika „Terestrička i 
elektronska  navigacija“ Dr. sc. Serđo Kos Pomorski fakultet 5.000,00 

13.  

Izdavanje knjige, udžbenika, monografije 
„Znanje - temelj društva blagostanja - 
obrazovna i znanstvena industrija, Rijeka, 
2007.“ 

Prof. dr. sc. Ratko Zelenika Ekonomski fakultet 5.000,00 

14.  Izdavanje udžbenika, monografije 
„Trendovi marketinga“ Prof. dr. sc. Bruno Grbac Ekonomski fakultet 4.000,00 

15.  Izdavanje udžbenika „Osnove elektronike I“ Prof. dr. sc. Nino Stojković Tehnički fakultet 4.000,00 
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16.  Izdavanje udžbenika „Unutarnji transport i 
skladištenje“ Dr. sc. Serđo Kos Pomorski fakultet 3.826,00 

17.  Izdavanje knjige „Riječki kvartet“ Prof. dr. sc. Irvin Lukežić Filozofski fakultet 3.500,00 

18.  Izdavanje knjige „Rijeka u prozi“ Dr. sc. Danijela Bačić - 
Karković Filozofski fakultet 3.500,00 

19.  
Izdavanje udžbenika „Zbirka zadataka iz 
kemije za studente medicinsko - 
laboratorijske dijagnostike“ 

Doc. dr. sc. Jasminka 
Giacometti Medicinski fakultet 3.000,00 

20.  Izdavanje udžbenika „Upotreba statistike u 
ekonomiji“ 

Prof. dr. sc. Maja Biljan - 
August Ekonomski fakultet 3.000,00 

21.  Izdavanje udžbenika „Morska kontejnerska 
transportna tehnologija I“ Dr. sc. Serđo Kos Pomorski fakultet 2.530,00 

22.  
Izdavanje monografije „Zakonodavna 
delegacija u suvremenim europskim 
parlamentarnim državama“ 

Doc. dr. sc. Sanja Barić Pravni fakultet 2.400,00 

23.  Izdavanje udžbenika, monografije 
„Međunarodna ekonomija - teorija i politika“ 

Prof. dr. sc. Dušan 
Strahinja Ekonomski fakultet 2.000,00 

 
 UKUPNO: 155.256,00 
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Tablica 3. Rang lista odobrenih projekata pristiglih na Središnji natječaj Zaklade  
    (područje: sudjelovanje na znanstvenim skupovima) 

 

 Vrsta djelatnosti Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 
iznos/kn 

1. ICPNS 2007-International Conference on Physical 
and Numerical Simulations Prof. dr. sc. Josip Brnić Tehnički fakultet 4.200,00 

2. 34th European Symposium on calcified Tissues Doc. dr. sc. Ivana Marić Medicinski fakultet 3.504,00 

3. 34th European Symposium on Calcified Tissues Prof. dr. sc. Dragica 
Bobinac Medicinski fakultet 3.504,00 

4. ICPNS 2007-International Conference on Physical 
and Numerical Simulations 

Doc. dr. sc Domagoj 
Lanc Tehnički fakultet 3.200,00 

5. ICPNS 2007-International Conference on Physical 
and Numerical Simulations 

Prof. dr. sc. Marko 
Čanđija Tehnički fakultet 3.200,00 

6. 11th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry Prof. dr. sc. Čedomila 
Milin Medicinski fakultet 3.000,00 

7. 5th Conference of the Spanish Society for Analytic 
Philosophy 

Prof. dr. sc. Elvio 
Baccarini Filozofski fakultet 2.920,00 

8. 

ICPR-19, 19th International Conference on 
Production Research „The Development of 
Collaborative Production and Service Systems in 
Emergent Economies“  

Doc. dr. sc. Milan Ikonić Tehnički fakultet 2.800,00 

9. International Workshop on Water Waves and 
Floating Bodies 

Prof. dr. sc. Jasna 
Prpić-Oršić Tehnički fakultet 2.632,00 

10. 17th European Symposium on Polymer 
Spectroscopy 

Doc. dr. sc. Gordana 
Žauhar Medicinski fakultet 2.590,00 

11. 17th European Symposium on Polymer 
Spectroscopy 

Andrica Lekić, viši 
predavač Medicinski fakultet 2.590,00 

12. 11th International Conference on Cognitive and 
Neural Systems 

Doc. dr. sc. Dražen 
Domijan Filozofski fakultet 2.500,00 

13. Erosion and torrent control as a factor in sustainable 
river basin management Mr. sc. Josip Rubinić Građevinski 

fakultet 2.500,00 

14. Academie internationale d’ete de Nice Goran Filipec Schola Cantorum-
Pariz 2.475,00 

15. 9th International Conference „Achieving Competitive 
Advantage Through Managing  Global Resources“ 

Mr. sc. Bojana Olgić - 
Draženović Ekonomski fakultet 2.295,00 

16. 49th International Symposium ELMAR-2007 
focused on Mobile Multimedia Prof. dr. sc. Ivo Ipšić Filozofski fakultet 2.250,00 

17. Applied Mathematics and Scietific Computing 
Applmath07 

Doc. dr. sc. Nelida 
Črnjarić - Žic  Tehnički fakultet 2.222,00 

18. 29th EAIR Forum In Search of Identity: Dilemmas in 
Higher Education Bojana Ćulum, prof. Filozofski fakultet 2.215,00 

19. 29th EAIR Forum In Search of Identity: Dilemmas in 
Higher Education 

Doc. dr. sc. Vesna 
Kovač Filozofski fakultet 2.215,00 
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20. MEDCOAST2007-8th International Conference on 
the Meditteranean Coast nvironment Sanja Frlan, asistent Ekonomski fakultet 2.200,00 

21. 
International Symposium on Advances in Isotope 
Hydrology and its Role in Sustainable Water 
Resources management 

Prof. dr. sc. Zvjezdana 
Roller - Lutz Filozofski fakultet 2.172,00 

22. Fourth International Conference of Applied 
Mathematics and Computing Ivan Dražić, prof. Tehnički fakultet 2.100,00 

23. 
The Eleventh International Conference on Civil, 
Structural and Environmental Engineering 
Computing 

Mr. sc. Goran Vizentin Tehnički fakultet 2.042,50 

24. 
17th European Congress of Clinical Microbiology 
and Infectious disease (ECCMID) and 25th 
International Congress of Chemotherapy (ICC) 

Mr. sc. Ivana Gobin Medicinski fakultet 2.000,00 

25. 6th European Cytogenetics Conference Ivana Babić, znanstveni 
novak Medicinski fakultet 1.971,00 

26. 6th European Cytogenetics Conference Mr. sc. Jadranka 
Vraneković Medicinski fakultet 1.971,00 

27. North American James Joyce Conference Mr. sc. Irena Grubica Filozofski fakultet 1.925,00 

28. Svjetski kongres bihevioralnih i kognitivnih terapija Jasminka Juretić, prof.  Filozofski fakultet 1.830,25 

29. 
The 9th UKFIET International Conference 
2007.Going for Growth? School, Community, 
Economy, Nation 

Prof. dr. sc. Vinka 
Uzelac Učiteljski fakultet 1.705,00 

30. 
The 9th UKFIET International Conference 
2007.Going for Growth? School, Community, 
Economy, Nation 

Mr. sc. Dunja Anđić Učiteljski fakultet 1.705,00 

31. 
The 9th UKFIET International Conference 
2007.Going for Growth? School, Community, 
Economy, Nation 

Dr. sc. Alessandra 
Pokrajac-Bulian Filozofski fakultet 1.660,00 

32. 5th International Conference on Computer Aided 
Design and Manufacturing, CADAM 2007 

Doc. dr. sc Duško 
Pavletić Tehnički fakultet 1.650,00 

33. International Conference on Polymer Processing-
2007 

Prof. dr. sc. Srećko 
Valić Medicinski fakultet 1.630,00 

34. Language, Discourse and Identity in Central Europe Doc. dr. sc. Nevenka 
Blažević 

Fakultet za hotelski 
i turistički 
menadžment 

1.600,00 

35. Nitrogen 4th Conference Doc. dr. sc. Ana Alebić-
Juretić Medicinski fakultet 1.556,00 

36. VII svjetski kongres ustavnih pravnika, „Rethinking 
the boundaries of Constitutional Law“ Doc. dr. sc. Sanja Barić Pravni fakultet 1.500,00 

37. 7th International Conference on Enterprise in 
Transition Mr. sc. Jasmina Dlačić Ekonomski fakultet 1.470,20 

38. 32nd FEBS Congress „Molecular Machines“ Dijana Detel, dr. med. Medicinski fakultet 1.390,00 

39. 32nd FEBS Congress-Molecular Machines Lara Batičić, dipl. ing. Medicinski fakultet 1.390,00 

40. Re-Mediating Literature Dr. sc. Lovorka Gruić-
Grmuša Filozofski fakultet 1.369,00 

41. X European Congress in Psychology Prof. dr. sc Vladimir 
Takšić Filozofski fakultet 1.350,00 
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42. Samostalna izložba u galeriji Taller del Prado, 
Madrid, Španjolska Ana Vivoda, prof. 

Akademija 
primijenjenih 
umjetnosti 

1.320,00 

43. IX ESIR (European Society for Isotope Research) 
workshop Dijana Bojić, asistent Medicinski fakultet 1.308,00 

44. 21 st World Congress of Dermatology Jelena Radić, dr. med. Medicinski fakultet 1.300,00 

45. 21 st World Congress of Dermatology Prof. dr. sc. Gordana 
Zamolo  - Končar Medicinski fakultet 1.300,00 

46. Design Theory of Alex Rosa-a meeting in 
celebration of Alex Rosa’s 70th birthday Vedrana Mikulić, prof. Filozofski fakultet 1.086,00 

47. The 17th European Second Language Association 
Conference Tihana Kraš, prof.  Filozofski fakultet 1.057,00 

48. The XVIIIth Congress of the International 
Comparative Literature Association (ICLA) 

 
Aleksandar Mijatović, 
prof. 
 

Filozofski fakultet 954,00 

49. Third European Congress of Virology Marina Babić, 
znanstveni novak Medicinski fakultet 950,82 

50. MIPRO Marija Brkić, prof. Filozofski fakultet 736,58 

 UKUPNO: 101.011,35 

 
 
 
Tablica 4. Rang lista odobrenih projekata pristiglih na Središnji natječaj Zaklade  

    (područje: projekti razvoja industrijske baštine) 
 

 Vrsta djelatnosti Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 
iznos/ kn 

1. Promoviranje inženjerske građevinske baštine Doc. dr. sc. Aleksandra 
Deluka -Tibljaš Građevinski fakultet 33.600,00 

2. 

Posjet sudionika međunarodnih konferencija 
GIREP/EPEC rodnoj kući Andrije Mohorovičića i 
posjet zbirci starih učila u Prvoj sušačkoj hrvatskoj 
gimnaziji 

Mr. sc. Branka Milotić Filozofski fakultet 6.400,00 

UKUPNO: 40.000,00 
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Klasa: 003-01/07-01/20 

Urbroj: 2170-57-01-07-3 

Rijeka, 4. srpnja 2007. 

 

Na temelju članka 9. i članka 14. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci te na prijedlog stručnog 

povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih na natječaj Zaklade „Rijeka z(n)a znanje“, Upravni 

odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 25. sjednici održanoj 3. srpnja 2007., donio je  

 

ODLUKU 
o dodjeli sredstava Zaklade temeljem natječaja „Rijeka z(n)a 

znanje“ 
I. 

Unutar natječajnih područja: 

1. Stručno usavršavanje 

2. Organiziranje znanstvenih, kulturnih i drugih djelatnosti 

3. Stipendije i školarine 

4. Sport 

dodijelit će se ukupno 90.000,00 kuna i to na način kako je prikazano u tablicama 1., 2., 3. i 4. 

u prilogu ove Odluke, a koje čine njezin sastavni dio.  

Obrazloženje: Na natječaj „Rijeka z(n)a znanje“ pristiglo je 17 prijava koliko ih je i odobreno 

za sufinanciranje. Postupak vrednovanja izvršen je u skladu s Pravilnikom o uvjetima, načinu i 

postupku sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i ostalim aktima Zaklade. Vrednovanje je 

izvršeno na temelju slijedećih kriterija: 

 Kvaliteta sadržaja prijave  

 Broj prijavljenih djelatnosti u odnosu na raspoloživa sredstva za 

dodjelu  

 Izvedivost planirane djelatnosti (stručnost voditelja, realističnost 

specificiranih troškova, potpora institucija)  

 Međunarodna prepoznatljivost prijavljene djelatnosti 

 
II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 

 

Predsjednik Upravnog odbora 
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Tablica 1.   Rang lista odobrenih prijava pristiglih na natječaj Zaklade „Rijeka z(n)a     
znanje“ (područje: stručno usavršavanje) 

 
 Vrsta djelatnosti Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 

iznos/ kn 

1.  Ljetna škola: masena spektrometrija u 
biotehnologiji i medicini u Dubrovniku Dalibor Broznić Medicinski fakultet 5.000,00 

2.  Studentska praksa u Republici Finskoj 
Jasmin Jelovica Tehnički fakultet 5.000,00 

3.  5th International Conference on Accounting 
and Finance in Transition, London Saša Živković Ekonomski fakultet 5.000,00 

4.  33rd Association for Dental Education in 
Europe, annual meeting Dublin 2007 Tomislav Vuletić Medicinski fakultet 3.000,00 

5.  Ljetna škola “Scientific research in gastro-
intestinal and liver diseases“ u Amsterdamu Ileana Lulić Medicinski fakultet 3.000,00 

6.  Ljetna škola „Scientific research in gastro-
intestinal & liver diseases“ u Amsterdamu Ivor Ković Medicinski fakultet 3.000,00 

7.  33rd Association for Dental Education in 
Europe, annual meeting Dublin 2007 Tomaž Špindler Medicinski fakultet 3.000,00 

8.  Praktična edukacija studenata psihologije, 
posjet Psihijatrijskoj bolnici Rab 
(40 studenata) 

Sandra Antulić Filozofski fakultet 2.000,00 

9.  Praktična edukacija studenata psihologije, 
posjet Psihijatrijsko bolnici Lopača 
(40 studenata) 

Sandra Antulić Filozofski fakultet 2.000,00 

 UKUPNO: 31.000,00 

 
Tablica 2.   Rang lista odobrenih projekata pristiglih na natječaj Zaklade „Rijeka z(n)a     

znanje“ (područje: organiziranje znanstvenih, kulturnih i drugih djelatnosti) 
 

Vrsta djelatnosti Voditelj djelatnosti Institucija Dodijeljeni 
iznos/kn 

1.  Izdavanje drugog broja časopisa studenata 
povijesti „Klepsidra“ Kristian Benić Filozofski fakultet 14.000,00 

2.  
Studentski projekt – umjetnost u Dalmaciji od 
1400. do 1800. (Spomenička baština – 
putovnica za Europu)  

Lucija Kunda Filozofski fakultet 3.000,00 

3.  22. Electrical Engineering Students“ 
European Association) Ivan Roje Tehnički fakultet 15.000,00 

4.  Stručna edukacija studenata iz područja 
primijenjene psihologije (psihologija sporta) Sandra Antulić Filozofski fakultet 5.000,00 

 
UKUPNO: 37.000,00 
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Tablica 3.   Rang lista odobrenih potpora pristiglih na natječaj Zaklade „Rijeka z(n)a     
znanje“ (područje: stipendije i školarine) 

 
 

 
Vrsta stipendije 

 
Korisnik/ca Institucija Dodijeljeni 

iznos/ kn 

1.  

Sufinanciranje školarine na 
poslijediplomskom znanstvenom 
magistarskom studiju pedagogije (Filozofski 
fakultet Rijeka) 

Nena Rončević, prof.  
PGŽ, 
Filozofski fakultet -vanjski 
suradnik 

6.000,00 

2.  Poslijediplomski studij na Akademiji za 
likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani Smiljana Frlan, prof. Akademija primijenjenih 

umjetnosti 6.000,00 

 
UKUPNO: 12.000,00 

 

 
Tablica 4.   Rang lista odobrenih projekata pristiglih na natječaj Zaklade „Rijeka z(n)a     

znanje“ (područje: sport) 
 

  
Opis projekta 

 
Voditelj projekta Institucija Dodijeljeni 

iznos/ kn 

1.  Europsko sveučilišno prvenstvo u futsalu 
koje se održava u Sloveniji Ivan Dobrović Pravni fakultet 5.000,00 

2.  Europsko sveučilišno prvenstvo u 
rukometu koje se održava u Poljskoj Ivan Dobrović Pravni fakultet 5.000,00 

 
UKUPNO: 10.000,00 
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Klasa: 003-01/08-01/02 
Ur.broj: 2170-57-06-08-2 
Rijeka, 25. siječanj 2008.  
 
Na temelju članka 9. i članka 14. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci te na prijedlog stručnog 
povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih na Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na 
znanstvenim skupovima, Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 27. sjednici 
održanoj od 22. do 25. siječnja 2008. godine, donio je 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava temeljem Natječaja za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim 

skupovima (studeni/prosinac 2007.) 
 

I. 
Temeljem Natječaja za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim skupovima dodijelit će se 
ukupno 99.948,68 kuna i to na način kako je prikazano u Tablici 1., u prilogu ove Odluke, a 
koja čini njezin sastavni dio. 
Obrazloženje: Na natječaj su pristigle ukupno 43 prijave od kojih je odobreno njih 39. 
Postupak vrednovanja izvršen je u skladu s Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku za 
dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i ostalim aktima Zaklade, a na temelju općih i 
specifičnih kriterija i to: 

1. Razmatraju se samo one prijave koje su prošle adminstrativnu provjeru, 
odnosno, samo potpune i pravodobne prijave. 

2. Zaklada ne (su)financira troškove dnevnica, već isključivo novčane potpore 
dijela specificiranih troškova (kotizacija, troškovi prijevoza ili smještaja). 

3. Sufinanciraju se samo oni kandidati koji prezentiraju rad na znanstvenom 
skupu za kojeg imaju pozivno pismo/ potvrdu o sudjelovanju. 

4. Visina iznosa kojeg dodjeljuje Zaklada ovisi o autorstvu i to na način da 
prednost imaju prvi autori, potom drugi autori tek potom ostali. 

5. Visina iznosa koji dodjeljuje Zaklada ovisi o udaljenosti odredišta na način 
da se veći iznos odobrava za skupove koji su u udaljenijim odredištima 
(zbog realno većih troškova sudjelovanja). 

6. Visina iznosa je sukladna znanstvno-nastavnom zvanju kandidata. 
7. Visina iznosa ovisi o realističnosti zahtjeva za financijskom potporom. 
8. Ne (su)financiraju se one prijave kod kojih je postojala mogućnost prijave 

djelatnosti na istovrsni prethodni natječaj. 
9. Visina dodijeljenih iznosa određena je visinom sredstva kojima Zaklada 

raspolaže za ovaj Natječaj (100.000,00 kuna) 
 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Predsjednik Upravnog odbora 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 
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Tablica 1. Rang lista odobrenih prijava pristiglih na natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim skupovima (prema visini odobrenog 
iznosa sufinanciranja) 

 Naziv skupa 
Vrijeme i mjesto 
održavanja 
skupa 

Voditelj 
djelatnosti Institucija 

Predviđen
i ukupni 
trošak 
(kn) 

Traženi 
iznos od 
Zaklade 
(kn) 

Odobreni 
iznos od 
Zaklade 
(kn) 

Predmet 
(su)financiranja 

1.  12th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics: WM-SCI ‘08 

29.06.-2.07.'08. 
Orlando, Florida, 
SAD 

Dr. sc. Vera 
Gradišnik, izv. 
prof. (jedini 
autor) 

Tehnički 
fakultet  20.000,00 17.000,00 5.000,00 Smještaj i dio  

prijevoza  

2.  International Conference on Physical ND 
Numerical Simulations ICPNS 2007 

23.-27.10.'07. 
Zhengzhou, Kina 

Prof. dr. sc. 
Goran Turkalj  
(prvi autor) 

Tehnički 
fakultet 15.297,39 10.000,00 5.000,00 Dio prijevoza 

3.  Russell Conference in Philosophy IV 
14.-17.03.'08. 
Detroit, 
Michigan, SAD 

Dr. sc. Boran 
Berčić, izv. prof.  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 12.300,00 7.000,00 4.600,00 Dio prijevoza 

4.  XIV. međunarodni slavistički kongres 
8.-16.09.'08. 
Ohrid, 
Makedonija 

Prof. dr. sc. 
Diana Stolac  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 11.800,00 8.924,30 4.500,00 Prijevoz i dio 

smještaja 

5.  
Thermal Processing and Surface Engineering – 
Key Activities in the Global Knowledge 
Economy 

30.10.-1.11.'07. 
Brisbane, 
Australija 

Prof. dr. sc. Božo 
Smoljan  
(prvi autor) 

Tehnički 
fakultet  22.593,48 5.000,00 3.616,88 Kotizacija 

6.  The impact of Uniform Law in National Law: 
Limits and Possibilities. 

13.-15.11.'08. 
Mexico City, 
Mexico 

Mr. sc. Ivana 
Kunda, 
asistentica 
(drugi autor) 

Pravni 
fakultet 13.273,80 13.273,80 3.600,00 Dio prijevoza 



© Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2008. 

7.  
Engineering Education 2008: International 
Conference on Innovation, Good Practice and 
Research in Engineering Education 

14.-16.07.'07. 
Loughborough, 
Engleska, UK 

Dr. sc. 
Aleksandra 
Deluka-Tibljaš, 
doc. (prvi autor) 

Građevins
ki fakultet 8.000,00 5.500,00 3.500,00 Kotizacija 

8.  
Engineering Education 2008: International 
Conference on Innovation, Good Practice and 
Research in Engineering Education 

14.-16.07.'07. 
Loughborough, 
Engleska, UK 

Dr. sc. Barbara 
Karleuša, doc.  
(drugi autor) 

Građevins
ki fakultet 8.000,00 5.500,00 3.500,00 Kotizacija 

9.  29th International Congress of Psychology 20.-25.07.'07. 
Belin, Njemačka 

Dr. sc. Vladimir 
Takšić, izv. prof. 
(prvi autor) 

Filozofski 
fakultet 9.600,00 5.000,00 3.500,00 Kotizacija i dio 

prijevoza 

10.  EANM ’07 Annual Congress of the European 
Association of Nuclear Medicine 

13.-17.10.'07. 
Copenhagen, 
Danska 

Mr. sc. Neva 
Girotto 
(drugi autor) 

Medicinski 
fakultet 8.340,00 8.340,00 3.388,00 Smještaj 

11.  First Conference of the European Philosophy 
of Science Association (EPSA 2007) 

14.-17.11.'07. 
Madrid, 
Španjolska 

Dr. sc. Predrag 
Šustar, doc. 
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 5.113,50 5.113,50 3.360,30 

Kotizacija, 
smještaj i 
prijevoz 

12.  
Conference of the Comite’ International 
d’Histoire de l’Art: How to Write Art History – 
National, Regional or Global? 

21.-25.11.'07. 
Budimpešta, 
Mađarska 

Dr. sc. Nina 
Kudiš Burić, izv. 
prof.  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 11.867,50 4.617,50 3.200,00 

Prijevoz, 
smještaj i dio 
kotizacije 

13.  13th Internastioanl Congress of Immunology 
21.-25.08.'07. 
Rio de Janeiro, 
Brazil 

Prof. dr. sc. Ines 
Mrakovčić Šutić  
(treći autor) 

Medicinski 
fakultet 17.500,00 15.000,00 3.000,00 Dio prijevoza 

14.  The 7th International Conference on Diversity in 
Organisations, Communities and Nations 

3.-6.07.'07. 
Amsterdam, 

Dr. sc. Branka 
Kalogjera, izv. 

Filozofski 
fakultet 2.819,00 2.819,00 2.819,00 Kotizacija 
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Nizozemska prof. (jedini 
autor) 

15.  The 12th World Congress in Mechanism and 
Machine Science 

17.-21.06.'07. 
Besancon, 
Francuska 

Dr. sc. Sanjin 
Braut, doc.  
(prvi autor) 

Tehnički 
fakultet 6.880,00 2.920,00 2.600,00 Prijevoz i dio 

kotizacije  

16.  

The 2008 Joint Central European Congress, 4th 
Central European Congress on Food, 6th 
Croatian Congress of Food Technologists, 
Biotechnologists and Nutritionists 

15.-17.05.'08. 
Cavtat, Hrvatska 

Mr. sc. Dražen 
Lušić 
(prvi autor) 

Medicinski 
fakultet 8.260,00 8.000,00 2.590,00 Kotizacija 

17.  17th European Symposium on Polymer 
Spectoscopy 

9.-12.09.'07. 
Seggauberg, 
Austrija 

Dr. sc. Srećko 
Valić, izv. prof. 
(prvi autor) 

Medicinski 
fakultet 4.720,00 2.560,00 2.560,00 Kotizacija 

18.  
International Conference on Heat Treatment 
and Surface Engineering of Tools and Dies 
ICHT & SETD 2008 

25.-28.05.'08. 
Bled, Slovenija 

Prof. dr. sc. Božo 
Smoljan  
(prvi autor) 

Tehnički 
fakultet  9.588,00 5.000,00 2.500,00 Dio kotizacije 

19.  5th European Congress of Reproductive 
Medicine 

30.08.-2.09.'07. 
Berlin, Njemačka 

Prof. dr. sc. Ines 
Mrakovčić Šutić  
(prvi autor) 

Medicinski 
fakultet 8.500,00 5.000,00 2.500,00 Smještaj 

20.  BALWOIS 2008 
27.-31.05.'08. 
Ohrid, 
Makedonija 

Igor Ružić, 
znanstveni novak 
(prvi autor) 

Građevins
ki fakultet 6.000,00 4.050,00 2.500,00 Prijevoz i dio 

smještaja 

21.  Keystone Symposia: NK and NKT Cell Biology 
(X5) 

24.-29.02.'08. 
Keystone, 
Colorado, SAD 

Biljana Zafirova, 
znanstveni 
novak-asistent  
(prvi autor) 

Medicinski 
fakultet 19.149,74 14.149,74 2.380,00 Kotizacija 

22.  Keystone Symposia: NK and NKT Cell Biology 24.-29.02.'08. Jurica Arapović, Medicinski 19.149,74 19.149,74 2.380,00 Kotizacija 
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(X5) Keystone, 
Colorado, SAD 

znanstveni 
novak-asistent  
(prvi autor) 

fakultet 

23.  Design Theory of Alex Rosa 
2.-6.07.'07. 
Bratislava, 
Slovačka 

Dr. sc. Dean 
Crnković, izv. 
prof.(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 7.283,57 4.560,00 2.370,30 Kotizacija i 

smještaj 

24.  5th International Conference on Marine Waste 
Water Discharges and Coastal Environment 

27.-31.10.'08. 
Dubrovnik, 
Hrvatska 

Mr. sc. Josip 
Rubinić  
(prvi autor) 

Građevins
ki fakultet 6.620,00 4.000,00 2.300,00 Kotizacija 

25.  
Against the Grain: Reading Pynchon’s 
Counternarratives (International Pynchon 
Week 2008) 

11.-14.06.'08. 
Minhen, 
Njemačka 

Dr. sc.Lovorka 
Gruić-
Grmuša,viši 
asistent 
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 5.800,00 3.800,00 2.100,00 Smještaj 

26.  
International Conference on Heat Treatment 
and Surface Engineering of Tools and Dies 
ICHT & SETD 2008 

25.-28.05.'08. 
Bled, Slovenija 

Dario Iljkić, 
znanstveni novak  
(drugi autor) 

Tehnički 
fakultet  8.788,00 4.000,00 2.000,00 Dio kotizacije 

27.  
Kulturbau: Aufraumen, Austraumen, 
Einraumen Internationaler Kongress ded 
portugiesischen Germanistenverbands 

14.-16.02.'08. 
Lisabon, 
Portugal 

Dr. sc. Boris 
Dudaš, viši 
asistent  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 3.726,00 3.000,00 2.000,00 Kotizacija i 

prijevoz 

28.  2nd Hagioteca Conference – Identity and 
Alterity in the Making and Practice of Cults 

28.05.-1.06.'08. 
Split, Hrvatska 

Dr. sc. Marina 
Vicelja-Matijašić, 
izv. prof.  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 2.500,00 2.500,00 2.000,00 Smještaj i dio 

prijevoza 

29.  FP7 European Information and Brokerage 
Days on Food, Agriculture and Fisheries, and 

29.-30.11.'07. 
Bruxelles, Belgija 

Gordana Čanadi 
Jurešić, 

Medicinski 
fakultet 5.871,10 5.800,00 1.949,10 Smještaj 
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Biotechnology znanstveni 
novak-asistent  
(jedini autor) 

30.  
FP7  European Information and Brokerage 
Days on Food, Agriculture and Fisheries, and 
Biotechnology 

29.-30.11.'07. 
Bruxelles, Belgija 

Jelena Marinić, 
znanstveni 
novak-asistent  
(jedini autor) 

Medicinski 
fakultet 5.871,00 5.800,00 1.949,10 Smještaj 

31.  11th International Conference Mechanical 
Engineering 2007 

29.-30.11.'07. 
Bratislava, 
Slovačka 

Robert Basan, 
asistent  
(prvi autor) 

Tehnički 
fakultet 5.303,77 2.500,00 1.900,00 Dio prijevoza 

32.  Petar Draganov i Makedonija 
7.-8.06.'07. 
Skopje, 
Makedonija 

Prof. dr. sc. 
Goran Kalogjera  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Prijevoz 

33.  
Otkrivaneto i proučavaneto na Makedonija vo 
evropskata nauka do formiraneto na 
makedonskite državni institucii 

27.-29.10.'07. 
Skopje, 
Makedonija 

Prof. dr. sc. 
Goran Kalogjera  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Prijevoz 

34.  18th International Conference on Information 
and Intelligent Systems 

12.-14.09.'07. 
Varaždin, 
Hrvatska 

Marija Brkić, 
asistentica 
(prvi autor) 

Filozofski 
fakultet 2.072,00 2.072,00 1.036,00 Kotizacija i dio 

prijevoza 

35.  
Wissenschaften im Dialog - II. Internationale 
Germanistenentaugung 
Oradea/Nagyvárad/Großwardein 

20.-22.02.'08. 
Oradea, 
Rumunjska 

Dr. sc. Boris 
Dudaš, viši 
asistent  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.098,50 1.000,00 1.000,00 Kotizacija i 

prijevoz 

36.  
Wissenschaften im Dialog - II. Internationale 
Germanistenentaugung 
Oradea/Nagyvárad/Großwardein 

20.-22.02.'08. 
Oradea, 
Rumunjska 

Tanja Grubišić, 
studentica  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.098,50 1.000,00 1.000,00 Kotizacija i 

prijevoz 
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37.  
Wissenschaften im Dialog - II. Internationale 
Germanistenentaugung 
Oradea/Nagyvárad/Großwardein 

20.-22.02.'08. 
Oradea, 
Rumunjska 

Nives Cvitko, 
studentica  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.098,50 1.000,00 1.000,00 Kotizacija i 

prijevoz 

38.  
Wissenschaften im Dialog - II. Internationale 
Germanistenentaugung 
Oradea/Nagyvárad/Großwardein 

20.-22.02.'08. 
Oradea, 
Rumunjska 

Elena Šegota, 
studentica  
(jedini autor) 

Filozofski 
fakultet 1.098,50 1.000,00 1.000,00 Kotizacija i 

prijevoz 

39.  18. dani Ramira i Zorana Bujasa 13.-15.12.'07. 
Zagreb, Hrvatska 

Mr. sc. Sanja 
Tatalović 
Vorkapić  
(prvi autor) 

Učiteljski 
fakultet 150,00 150,00 150,00 Kotizacija 

 

Ukupno: 310.731,59 219.699,58 99.948,68  
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Klasa: 003-01/08-01/06 

Urbroj: 2170-57-06-08-2 

Rijeka, 26. veljače 2008. 

 

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, temeljem Natječaja za dodjelu „Nagrade Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci“, a na prijedlog stručnog povjerenstva, na svojoj 28. sjednici održanoj u 

periodu od 21. do 26. veljače 2008. godine donio je 

 

ODLUKU 
  

o dodjeli nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku 
godinu 2006./2007.  

 

I. 

Nagrade se dodjeljuju kako slijedi: 

 

Znanstvenici: 

Prof. dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet u Rijeci - polje društvenih i humanističkih 

znanosti 

Prof. dr. sc. Nives Jonjić, Medicinski fakultet u Rijeci - polje prirodnih i biomedicinskih 

znanosti 

Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Građevinski fakultet u Rijeci - polje tehničkih i biotehničkih 

znanosti 

Akad. kipar Goran Štimac, izv. prof., Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci - polje 

umjetnost 

 

Znanstveni novaci/asistenti: 

Mr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet u Rijeci - polje društvenih i humanističkih znanosti 

Dr. sc. Marina Bubonja, Medicinski fakultet u Rijeci  - polje prirodnih i biomedicinskih 

znanosti 

Akad. slikar Igor Eškinja, Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci - polje umjetnost 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Upravnog odbora 
 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 
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Klasa: 003-01/08-01/06 

Urbroj: 2170-57-06-08-3 

Rijeka, 26. veljače 2008. 

 

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, temeljem Natječaja za grafičko oblikovanje 

mrežnih stranica Grada Vrbovskog, a na prijedlog stručnog povjerenstva, na svojoj 28. 

sjednici održanoj u periodu od 21. do 26. veljače 2008. godine donio je 

 

ODLUKU 
  

o pobjedniku na Natječaju za grafičko oblikovanje mrežnih 

stranica Grada Vrbovskog 
 

I. 

Nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna (neto) dodjeljuje se studentu Građevinskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci ALENU KARLOVIĆU za grafičko oblikovanje mrežnih stranica Grada 

Vrbovskog. Rad predan pod šifrom 25RI8V. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 
Predsjednik Upravnog odbora 
 

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 
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II. PROJEKTI 

 
1. „Studenti volontiraju – razvijanje socijalne odgovornosti studenata Sveučilišta 

u Rijeci“ 
2. Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade u cilju razvijanja regionalne 

politike Primorsko-goranske županije 
3. „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“ 
4. „In memoriam Jasmina Čelica“ 
5. „Voda“ 
6. Donacija „Barry Hall“ 
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STUDENTI VOLONTIRAJU – RAZVIJANJE SOCIJALNE 
ODGOVORNOSTI STUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 

PODATCI O PROJEKTU 

1. Naziv projekta 
„Studenti volontiraju: razvoj socijalne 
odgovornosti studenata Sveučilišta u 
Rijeci“ 

2. Usvajanje projekta Projekt je usvojen na 14. sjednici 
Upravnog Odbora Zaklade  

3. Predviđeni početak i završetak provedbe 
projekta siječanj – prosinac 2007. 

4. Područje provedbe projekta Sveučilište u Rijeci, Primorsko-goranska 
županija, Grad Rijeka 

5. Ukupan iznos potreban za provedbu 
projekta 90.000,00 kn 

5.1. Iznos Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnog društva 52.500,00 kn 

5.2. Iznos koji je osiguran od lokalne 
samouprave i Sveučilišta u Rijeci  

20.000,00 kn (dodijeljeni kroz prostor, 
promotivne aktivnosti, organizaciju 
domjenaka, opremu)   

5.3. Iznos vlastitih sredstava angažiranih 
u provedbu projekta 

12.500,00 kn (uredski materijal, 
komunikacija, nagrade studentima, 
naknada stručnom povjerenstvu)  

6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  
a) Voditelj/ica projekta Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

b) Izvoditelji/ce projekta 

 Mr. art. Tanja Dabo, doc.,  
Akademija primijenjenih umjetnosti, 
voditeljica edukativnih umjetničkih 
radionica, mentorica prilikom izrade 
umjetničkih radova i postave izložbe 
„(Do)živjeti drugačije“  

 Mr. art. Letricija Linardić, doc., 
Akademija primijenjenih umjetnosti, 
voditeljica edukativnih umjetničkih 
radionica, mentorica prilikom izrade 
umjetničkih radova i postave izložbe 
„(Do)živjeti drugačije“ 

 Daria Glavan, dipl. iur., asistentica 
ravnateljice (2005-2007), stalno 
zaposlena na rektoratu Sveučilišta 
aktivna sudionica niza aktivnosti 
Zaklade 

 Iris Vidmar, prof. filozofije i engleskog 
jezika i književnosti, aktivna 
sudionica niza programa Zaklade 

 Petra Polić, prof. filozofije i 
pedagogije, aktivna sudionica niza 
programa Zaklade  

7. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi  
projekta 30  

8. Broj zaposlenih osoba zakade koje 
sudjeluju u provedbi projekta 

 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić 

9. Stručni suradnici/ice iz Hrvatske  Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, 
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Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
veliko iskustvo u istraživanju ustroja i 
radu organizacija civilnog društva 

10. Stručni suradnici/ice iz inozemstva 

 Marina Jurjević, dipl. oec.,  
SeeAbility – Millennnium Centre (day 
centre), Reigate Road, KT22 8NR 
Leatherhead, Surrey, Velika Britanija, 
veliko iskustvo u radu humanitarnog 
volontiranja i rada u instituciji s 
osobama s poteškoćama u razvoju     

11. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta 
Temeljni cilj projekta je djelovanje na trećoj ključnoj misiji sveučilišta – razvoju 
društvene odgovornosti pojedinaca i institucija, razvijanje moralne osjetljivosti i 
etičkog djelovanja kao ključnog elementa unapređenja demokratskih institucija 
društva i vladavine prava.   Studenti predstavljaju budućnost zajednice i zato je 
potrebno upravo kod njih poticati svijest o potrebi uključivanja u razvoj zajednice sa 
svojim specifičnim znanjima i vještinama, moralna edukacija i kultiviranje humanosti. 

12. Mjerljivi rezultati koji se očekuje po završetku projekta 
Pomoć potrebitim pojedincima i institucijama u novčanom obliku i obavljenim 
poslovima razvoj svijesti o potrebi humanitarnog i dobrovoljnog rada kod studenata 
razvoj vještina organiziranja studenata u cilju humanitarnog djelovanja promocija 
uloge i misije Zaklade Sveučilišta u Rijeci na razvoju društvene odgovornosti 
unapređenje etičkog djelovanja kao ključnog elementa unapređenja demokratskih 
institucija društva i vladavine prava. 

13. Glavne aktivnosti koje su provedene, nositelji/partneri, metode primijenjene u 
provedbi projekta te udio u ukupnom proračunu 

 
Aktivnosti Nositelj(i)/Partneri Metode Udio u ukupnom 

proračunu 

Organiziranje 
obavljanja radova u 

cilju poboljšanje 
kvalitete života i rada 

humanitarnih institucija 
 

Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci, Hrvatska udruga 
prijatelja bijelog štapa 
'Homer', Akademija 

primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci 

Rad stručnih timova: 
psiholozi, pedagozi, 
liječnici, defektolozi - 
koji imaju ulogu 
instruktora i nadzornih 
tijela; stručni suradnici 
u organizaciji 
volontiranja - koji imaju 
ulogu instruktora i 
nadzornih 
tijela,volonteri 

10 % 

Organiziranje 
predavanja i radionica 

radi upoznavanja 
studenata s 

percepcijom slijepih 
osoba 

 

Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci 

Hrvatska udruga 
prijatelja bijelog štapa 
'Homer', Akademija 

primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci 

Rad stručnih timova: 
psiholozi, pedagozi, 
liječnici, defektolozi - 
koji imaju ulogu 
instruktora i nadzornih 
tijela; stručni suradnici 
u organizaciji 
volontiranja - koji imaju 
ulogu instruktora i 
nadzornih 
tijela,volonteri 

30% 

Organiziranje 
dobrotvornih akcija: 
Izložba (Do) živjeti 

drugačije 
(aukcija radova i 

promotivnog materijala) 

Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci 

Hrvatska udruga 
prijatelja bijelog štapa 
'Homer', Akademija 

primijenjenih umjetnosti 

Rad stručnih timova, 
stručni suradnici: 
muzejski pedagog, 
psiholog, pedagog, 
defektolog, likovni 
umjetnici;    

30% 
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 Sveučilišta u Rijeci 
Muzej moderne i 

suvremene umjetnosti 

stručni suradnici u 
organizaciji volontiranja 
- koji imaju ulogu 
instruktora i nadzornih 
tijela, volonteri 

Organizacija 
volontiranja studenta u 

humanitarne svrhe, 
promoviranje ideje 

volontiranja studenata 
za zajednicu: 

organizacija okruglog 
stola 'Volontiranje je 
cool: sveučilište kao 

poticatelj kulture 
volontiranja, izrada i 

publiciranje istoimene 
brošure 

Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci, Filozofski 
fakultet u Rijeci, 

Udruga 'Universitas' 

Rad stručnih timova: 
stručni suradnici:  
pedagozi, pravnici, 
predstavnici i aktivisti 
SMART-a, volonteri 
 
 

30% 

     
14. Informiranje donositelja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te informiranje 

šire javnost o rezultatima projekta  
Redovito oglašavanje svih aktivnosti u medijima (Novi list, Radio Rijeka, KanalRI, 
HTV, Jutarnji list i dr.); glasilima Grada i Županije te redovito oglašavanje na 
mrežnim stranicama Zaklade. 
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PODATCI O PROJEKTU 

1. Naziv projekta 
Institucionalni i organizacijski razvoj 
Zaklade u cilju razvijanja regionalne 
politike Primorsko-goranske županije 

2. Usvajanje projekta  
Projekt je usvojen na 19. sjednici 
Upravnog odbora Zaklade 10. listopada   
2006. godine 

3. Predviđeni početak i završetak 
provedbe projekta 1. travnja 2007. – 1. travnja 2008. 

4. Područje provedbe projekta  Primorsko –goranska županija  
5. Iznos koji je dobiven od PGŽ- a 350.000,00 kn 
6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  

a) Voditelj/ica projekta  Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

b) Izvoditelji/ice projekta  
Članovi sveučilišne zajednice odabrani 
sukladno postupku i kriterijima Zakladinih 
dokumenata za vrednovanje     

7. Broj zaposlenih osoba zaklade koje 
sudjeluju u provedbi projekta 

 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić 

8. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta         
 Potpora Sveučilišnoj zajednici, promidžba Zaklade, njezine misije i svrhe kroz: 

 potporu organizacije znanstvenih skupova 
 potporu izdavačkoj djelatnosti 
 potporu znanstvenom i stručnom usavršavanju 
 potporu studentskim aktivnostima 
 potpora temama programskih prioriteta PGŽ-a  

 Razvijanje procedure i mehanizama prikupljanja sredstva putem sustava donacija i 
članova podupiratelja, i to: 

 prezentacija Zaklade gradovima i općinama Primorsko-goranske županije 
te važnijim gospodarskim subjektima 

 priprema i izrada promotivnog materijala 
 organizacija prigodnih prijama i promocija suradnje jedinica lokalne uprave 

i samouprave sa Sveučilišnim institucijama 
 izrada projekata kojima se zadovoljavaju potrebe lokalne i regionalne 

zajednice (projekt 'Znanjem do sredstva, znanjem u Europu)  
9. Mjerljivi rezultati koji se očekuju po završetku projekta 

 organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova  
 izdavačka djelatnost (časopisi i knjige) 
 stručno usavršavanje – sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim 

skupovima  
 projekti studentskih udruga (organizacija studentskih tribina, skupova, natjecanja) 
 izrada projekta i organizacija aktivnosti očuvanja kulturne baštine  
 izrada projekata i organizacija aktivnosti vezanih uz promicanje identiteta lokalne i 

regionalne zajednice   
 povećanje broja članova podupiratelja i donatora Zaklade  

10. Korisnici obuhvaćeni projektom, njihov broj i struktura 
 članovi Sveučilišta u Rijeci 
 građani Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 

 
 
 
 

INSTITUCIONALNI I ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 
ZAKLADE U CILJU RAZVIJANJA REGIONALNE POLITIKE 

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 
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„ZNANJEM DO SREDSTAVA, ZNANJEM ZA EUROPU“ 
 

PODATCI O PROJEKTU  

1. Naziv projekta „Znanjem do sredstava, znanjem za 
Europu“ 

2. Usvajanje projekta 
Suglasnost UO u obavljanju djelatnosti 
u skladu s prioritetima lokalne i 
regionalne zajednice 

3. Predviđeni početak i završetak provedbe 
projekta 1. siječnja 2008. –  31. prosinca 2008. 

4. Područje provedbe projekta  Primorsko-goranska županija i Grad 
Rijeka 

5. Ukupan iznos potreban za provedbu 
projekta 180.000,00 kn 

5.1. Iznos koji je osiguran od lokalne 
samouprave i/ili lokalnog poslovnog sektora 162.000,00 kn  
5.2. Iznos vlastitih sredstava angažiranih u 
provedbu projekta 18.000,00 kn 

6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  

a) Projektna grupa  

 Prof. dr.sc. Snježana Prijić-
Samaržija 

 Daria Glavan, dipl. iur. 
 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić 
 Sandra Antulić 

7. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi 
projekta -   

8. Broj zaposlenih osoba zaklade koje 
sudjeluju u provedbi projekta                                    

 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić  

9. Stručni suradnici/ treneri na projektu 

 Sandro Ciganović Delegacija 
Europske komisije 

 Iva Frkić, Središnji državni ured za 
reviziju i strategiju EU fondova 

 Ana Kurpes, Ministarstvo financija 
 Gordana Forčić, Udruga za razvoj 

civilnog društva SMART 
 Slađana Novota, Udruga za razvoj 

civilnog društva SMART 
 Zvijezdana Schultz Vugrin, Udruga 

za razvoj civilnog društva SMART 
 Danijel Bertović, Poduzetnički 

inkubator PINS 
 Krunoslav Mlačak, Općina 

Kamanje 
10. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta (dugoročne promjene 

koje će nastati nakon završetka projekta) 
Opći cilj:  

 razvijanje regionalne politike Primorsko-goranske županije te povećanje 
ljudskog kapaciteta za povlačenja sredstava iz fondova EU 

Specifični ciljevi: 
 edukacija petnaest natječajem odabranih studenata Sveučilišta u Rijeci na temu 

pisanja prijedloga projekata pretpristupnih fondova Europske unije 
 osposobljavanje studenata za pružanje stručnih znanja iz navedenog područja 

u obliku usluga 
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 razvijanje svijesti i motivacije kod mladih o važnosti razvoja lokalne i regionalne 
zajednice 

 povezivanje najboljih studenata, apsolvenata ili mladih diplomanata s tijelima 
lokalne i regionalne zajednice kao mogućim poslodavcima odnosno 
naručiteljima usluga 

11. Partneri na projektu  
 Sveučilište u Rijeci 
 Primorsko-goranska županija 
 Grad Rijeka 
 Općina Matulji 
 Grad Cres 
 Grad Vrbovsko 

12. Očekivani rezultati 
 definirana suradnja s lokalnom i regionalnom zajednicom 
 izrađen program edukacije (curriculum)  
 odabrani treneri i predavači za provođenje programa 
 odabrani polaznici programa 
 provedena edukacija  
 procijenjeno znanje; osiguran broj od 7 studenata osposobljenih za pisanje i 

implementaciju projekata 
 organiziran događaj povezivanja i neposrednog kontakta svih dionika projekta 

(networking) 
 studenti upućeni prema jedinicama lokalne samouprave 
 razvijen sustav pristupa i povlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova kao 

pretfaza novog projekta 
 podignuta opća razina znanja javnosti o problematici povlačenja sredstava iz 

pretpristupnih fondova 
13. Ostale aktivnosti 

 suradnja s lokalnom i regionalnom zajednicom 
 procjena potreba i definiranje ciljeva 
 ponude i pregovori za partnerstvo na projektu 
 ugovaranje / potpisivanje izjava o partnerstvu 

 izrada programa edukacije (curriculum) i odabir literature 
 odabir trenera i predavača 

 provjera kompetencija i cijene usluga 
 odabir kandidata (polaznika) 

 raspisivanje natječaja i razrada kriterija za selekcijski postupak 
 odabir kandidata (1. krug, 2. krug, 3. krug) 
 procjena postojećih znanja odabranih kandidata  

 provođenje edukacije 
 održavanje radionica 

 procjena stečenog znanja kandidata (nakon edukacije) 
 organizacija networkinga 
 Daljnja koordinacija povezivanja studenata i partnera 
 Pripremne radnje za osnivanje savjetodavne agencije 
 Promotivna kampanja 

 prezentacija projekta u medijima 
 Kontinuirano informiranje javnosti putem medija i promotivnih materijala 
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PROJEKT 
„IN MEMORIAM JASMINA ČELICA“ 

 
PODATCI O PROJEKTU  
1. Naziv projekta In memoriam Jasmina Čelica  

2. Usvajanje projekta 
Suglasnost UO u obavljanju djelatnosti u 
skladu s prioritetima lokalne i regionalne 
zajednice 

3. Predviđeni početak i završetak provedbe 
projekta 1. siječnja 2008. –  31. prosinca 2008. 

4. Područje provedbe projekta  Primorsko-goranska županija i Grad 
Rijeka 

5. Ukupan iznos potreban za provedbu 
projekta 30.000,00 kn 

5.1. Iznos koji se traži od Zaklade 10.000,00 kn 
5.2. Iznos vlastitih sredstava 
angažiranih u provedbu projekta - 
5.3. Iznos dobiven od ostalih donatora 20.000,00 kuna (Obitelj Čelica) 

6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  
    a) Voditeljica projekta Prof. dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija 

    b) Izvoditelji/ce projekta 

 Sandra Nuždić, Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci, apsolventica Pedagogije, 
posjeduje stručno iskustvom u 
vođenju radionica prometne 
edukacije, iskustvom volontiranja i 
organizacije volontera 

 Ines Jakovčić, prof., Studentski 
savjetovališni centar, psihologinja sa 
stručnim iskustvom u vođenju 
radionica prometne edukacije i rada 
na pružanju psihološke pomoći  

7. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi 
projekta Planirano je 10 - 20 volontera (studenata) 

8. Broj zaposlenih osoba zakade koje 
sudjeluju u provedbi projekta  Sandra Nuždić 

9. Stručni suradnici/ice iz Hrvatske 

 Prof. dr. sc. Ivanka Živčić – Bećirević, 
Filozofski fakultet u Rijeci, voditeljica 
Studentskog savjetovališnog centra   

 Bojana Ćulum, prof., asistentica na 
Odsjeku za pedagogiju Filozofskog 
fakulteta, stručno iskustvo 
organiziranja i edukacije volontera  

 Ankica Tomac, dipl. iur., voditeljica 
prometne preventive Auto kluba 
Rijeka 

 Tihana Turčiniović, dipl. psih., Auto 
klubu Rijeka, voditeljica edukativnih 
radionica 'Sekunda koja život znači' 

10. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta (dugoročne promjene 
koje će nastati nakon završetka projekta) 

 iskoristiti stručne kapacitete Sveučilišta u Rijeci u cilju povećanja kvalitete 
prometne edukacije i preventive  

 iskoristiti stručne i institucionalne kapacitete Sveučilišta u Rijeci (Studentski 
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savjetovališni centar) radi izrade i aplikacije curriculuma za pružanje psihološke 
pomoći članovima obitelji stradalih u prometu i drugima kojima je potrebna 
intervencija u kriznim situacijama vezanim uz prometne nesreće 

11. Partneri na projektu 
 Auto klub Rijeka 
 Studentski savjetovališni centar 
 Obitelj Čelica 

12. Opišite mjerljive rezultate koje očekujete po završetku projekta 
12.1. Edukacija i preventiva  

 edukacija srednjoškolske populacije (kao sudionika u prometu) radi povećanja 
prometne preventive kroz edukaciju Auto kluba Rijeka 'Sekunda koja život znači' 
(projekt odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta)  

 poticanje kulture volontiranja na Sveučilištu u cilju društveno korisnog rada  
 edukacija volontera za sudjelovanje u radionicama uključuje:  

 upoznavanje s područjem prometne psihologije  
 upoznavanje s radom prometne preventive Autokluba Rijeka 
 upoznavanje s hodogramom radionica 
 upoznavanje sa pedagoškim radom na radionicama  
 unos podataka iz Upitnika percepcije u prometu i evaluacije 
 izborno rad u MS Excelu 
 izborno rad sa statističkim programima, analiza podataka i računanje 

statističke značajnosti                  
 razlike između stavova učenika na početku i na kraju radionica 
 stručno usavršavanje studenata, i to kroz sljedeće elemente: 
 potvrda sudjelovanja u projektu „Sekunda koja mijenja život“  
 iskustvo asistencije u vođenju rada radioničkog tipa 
 rad sa srednjoškolskom populacijom 
 mogućnost samostalnog vođenja određenih aktivnosti grupnog rada, po 

osobnom izboru i uz dogovor s voditeljem radionica 
 uvid u koncept evaluacije radionica 
 sudjelovanje u izradi izvještaja za škole i donatore 
 edukacija iz tema prometne psihologije 

12.2. Psihološka pomoć  
 uvođenje psihološke pomoći u program i rad Studentskog savjetovališnog centra 

(krizne intervencije nakon prometnih nesreća)   
 izrada curriculuma za psihološku pomoć obiteljima i bliskim osobama stradalih u 

prometu pri Studentskom savjetovališnom centru   
 aplikacija curriculuma u radu Studentskog savjetovališnog centra i u programima i 

projektima Auto kluba Rijeka     
12.3. Pravni aspekti prometne preventive  

 raspisivanje natječaja za studente Pravnog fakulteta u Rijeci na teme vezane za 
pravnu regulativu prometnih prekršaja uz nagrađivanje najboljeg rada   

 organizacija i prezentacija javne debate o zakonskoj regulativi vezanoj za 
prekršaje u prometu 
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„VODA“ 
 

PODATCI O PROJEKTU  
1. Naziv projekta Voda 

2. Usvajanje projekta 
Suglasnost UO u obavljanju djelatnosti 
u skladu s prioritetima lokalne i 
regionalne zajednice 

3. Predviđeni početak i završetak provedbe 
projekta 

30. studenoga 2007. - 30. svibnja 
2008. 

4. Područje provedbe projekta  Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i 
Primorsko-goranska županija  

5. Ukupan iznos potreban za provedbu 
projekta 10.000,00 kn 

5.1. Iznos koji je osiguran od lokalne 
samouprave i/ili lokalnog poslovnog 
sektora 

10.000,00 (PGŽ)  

5.2. Iznos vlastitih sredstava angažiranih u 
provedbu projekta - 
5.3. Iznos dobiven od ostalih donatora - 

6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  
a) Voditeljica projekta  Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija  

b) Izvoditelji/ce projekta 

 Mr. art. Tanja Dabo, doc., 
Akademija primijenjenih umjetnosti, 
voditeljica multimedijalnih radionica, 
mentorica prilikom izrade i montaže 
filmova i  organizacije projekcije 
filmova na Festivalu znanosti 

 Mr. art. Letricija Linardić, doc., 
Akademije primijenjenih umjetnosti, 
voditeljica multimedijalnih radionica, 
mentorica prilikom izrade i montaže 
filmova i  organizacije projekcije 
filmova na Festivalu znanosti    

7. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi 
projekta 

Planirano je 10 – 15 volontera, 
studenata Sveučilišta u Rijeci   

8. Broj zaposlenih osoba zaklade koje 
sudjeluju u provedbi projekta                                                                                                                                    

 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić  

9. Članovi stručnog povjerenstva za 
vrednovanje radova i dodjelu Nagrade 

 Milica Đilas, prof. ped., Muzej 
moderne u suvremene umjetnosti 

 Dr.sc. Jasminka Ledić, red. prof., 
Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, Organizacijski odbor 
Festivala znanosti 

 Akad. slikar Siniša Manjkus, 
Akademija primijenjenih umjetnosti  

10. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta (dugoročne promjene 
koje će nastati nakon završetka projekta) 

 razvijanje svijesti o održivom razvoju kod studenta i unutar lokalne i regionalne 
zajednice, posebice o  važnosti očuvanja vodnih resursa 

 sudjelovanje i edukacija studenata APU kroz multimedijalne radionice 
 poticanje volontiranja i društveno korisnog rada za zajednice 

11. Partneri na projektu  
 Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
 Festival Znanosti 
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12. Mjerljivi rezultati koje očekujemo po završetku projekta 
 izrada i montaža 5-10 filmova u trajanju od 3-5 minuta na temu 'Voda' 
 projekcija filmova tijekom trajanja Festivala znanosti od 21. do 25. travnja 
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DONACIJA „BARRY HALL“ 
 

PODATCI O PROJEKTU  
1. Naziv projekta Donacija „Barry Hall „ 

2. Usvajanje projekta  Projekt je usvojen na 25. sjednici 
Upravnog odbora 

3. Predviđeni početak i završetak provedbe 
projekta 

30. lipanj  2007. –  30. travanj 2008. 
 

4. Područje provedbe projekta  Sveučilište u Rijeci, Primorsko-goranska 
županija, Grad Rijeka  

5. Vrijednost projekta  55.000,00  
5.1. Vrijednost doniranih knjiga (uključno 
transport iz Velike Britanije) 50.000,00 kn 
5.2. Troškovi špedicije-donacija Green 
Mar d.o.o. 3.000,00 

5.3. Troškovi komunikacije, izrada pečata  2.000,00 
6. Osobe odgovorne za provedbu projekta  

a) Voditeljica projekta Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

b) Stručni suradnici/ice 

 Prof. dr. sc. Barry Smith, University of 
Birkbeck, Velika Britanija 

 Prof. dr. sc. Dunja Jutronić, Univeza v 
Mariboru, Slovenija 

 Daria Glavan, dipl. iur. 
 Petra Polić, prof. 

7. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi 
projekta 2 

8. Broj zaposlenih osoba zakade koje 
sudjeluju u provedbi projekta 

 Marko Turk, prof. 
 Sandra Nuždić  

9. Opis projekta  
U suradnji i na preporuku prof. dr. sc. Barryja Smitha s University of Birkbeck, Velika 
Britanija i prof. dr. sc. Dunje Jutronić s Univerze u Mariboru, Zaklada se uključila u 
realizaciju primanja donacije 460 knjiga iz područja filozofije koje su gospodin Jim 
Hall i gospođa Dorothy Hall namjeravali donirati jednom od Odsjeka za Filozofiju u 
Republici Hrvatskoj. Riječ je o privatnoj biblioteci njihovog preminulog sina Barryja 
Halla, koji je dio svoga stručnog rada proveo u Hrvatskoj na IUC-u u Dubrovniku.  
Zaklada je izabrana kao primatelj donacije, posrednik u organiziranju i prihvatu 
donacije, čije je, prema želji obitelji Hall, krajnje odredište trebao biti Odsjek za 
filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
Tijekom projekta Zaklada je provela sljedeće radnje značajne za realizaciju 
donacije: 

 ishodovanje dozvole Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o 
oslobađanju troškova carine; 

 pronalaženja tvrtke koja će donirati troškove špedicije; 
 komunikacija s donatorima 
 isporuka knjiga Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Posredstvom u ovoj donaciji Zaklada je doprinijela razvoju svoje međunarodne 
suradnje, osigurala povećanje fundusa filozofskih djela knjižnične građe Filozofskog 
fakulteta te podigla kvalitetu proučavanja filozofije među znanstvenicima i 
studentima Sveučilišta u Rijeci. 
Budući da se radi o projektu koji je još u tijeku (period trajanja projekta jest lipanj 
2007.-travanj 2008.) još je predviđena jedna značajna aktivnost na projektu. 
Početkom travanja 2008., Zaklada će ugostiti obitelji Hall u Rijeci. Tom prilikom 
organizirati će se medijsko predstavljanje donacije te svečano uručivanje iste 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
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10. Partneri na projektu  
 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 Green Mar d.o.o. 

11. Mjerljivi rezultati koje očekujemo po završetku projekta 
 obogaćivanje fakultetske knjižnice za 460 naslova iz područja filozofije 
 svečano uručenje 'Certificate of Appreciation' obitelji Hall 
 konferencija za tisak      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izjava o donaciji 
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III. FINANCIJE 
1. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2007. godine 

2. Račun prihoda i rashoda 

3. Bilanca na dan 31. prosinca 2007. godine. 
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1. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2007. godine 
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2. Račun prihoda i rashoda 
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3. Bilanca na dan 31. prosinca 2007. godine. 
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