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Riječ ravnateljice  
 

 

Godišnje izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci za godinu 2015. donosi dvanaestomjesečni 

pregled aktivnosti Zaklade za navedenu godinu, s naglaskom na nekoliko temeljnih područja: 

natječajna djelatnost Zaklade, institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade, međunarodna djelatnost, 

javna vidljivost i financijsko stanje. Godinu je obilježilo odgođen i/li smanjen prihod od strane 

osnivača, što je imalo utjecaj na iznose i broj ukupno provedenih natječaja (3 samostalna, 2 u 

suradnji s drugim institucijama), no paralelno s navedenim poduzete su mjere koje bi trebale dovesti 

do učinkovitije organizacije rada unutar Zaklade, kao i efikasnosti u prikupljanju, a potom i distribuciji 

sredstava (novi Pravilnik o radnim odnosima; edukacije djelatnika, međusektorska suradnja). Poticaj 

spomenutom prepoznaje se i u novom sastavu Upravnog odbora Zaklade (formiran krajem 2015.), te 

stručnim (novi ured za računovodstvene poslove) i kadrovskim unapređenjima ureda Zaklade (predan 

zahtjev za stručno osposobljavanje osobe za odnose s javnošću). Aktivnosti su to čije rezultate 

očekujemo u dugoročnijem razdoblju - jačanje projektne aktivnosti; strateška analiza stanja 

(započeta krajem 2015.), nova strategija odnosa s javnošću i redizajn vizualnog identiteta Zaklade (u 

postupku s početkom 2016.), obnova suradnje s osnivačima i pronalazak novih podupiratelja; 

rekonstrukcija Zakladinih aktivnosti (natječajna procedura, filantropske aktivnosti); jače 

međunarodne veze. Bez potpore čelnika osnivača, članova Upravnog odbora i stručnih 

povjerenstava, medija i pojedinih službi Sveučilišta, ali i predanosti djelatnica ureda takvo što bi bilo 

neostvarivo. Navedenima, kao i cjelovitom popisu suradnika i podupiratelja ovim putem osobno 

zahvaljujem, ujedno pozivajući na nastavak suradnje.      

Trenutno stanje zasigurno nije moguće nazvati zavidnim, spremniji smo ga vidjeti kao 

nezavidnu točku u povijesti Zaklade. Možemo li bolje i više nije više samo pitanje odabira, već i 

opstanka; ipak trebat će više od riječi i obećanja u postizanju cilja – da od filantropske „stare dame“, 

postanemo aktivni zagovaratelji i nositelji promjena, te poželjni partneri. Pregovori s novim 

podupirateljima u velikoj su mjeri odrađeni krajem 2015., nadamo se da će tijekom 2016. ujedno 

donijeti i prve rezultate. Uspjeh Zaklade u narednim godinama, konačno i realizacija konkretnih 

planova u budućnosti, u velikoj će mjeri ovisiti upravo o intenzitetu i kvaliteti našeg rada, povjerenja i  

predanosti zajedničkom cilju. 

 

Doc. dr. sc. Iva Rinčić 
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UVOD 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je na inicijativu 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 organizacija, prihodima koje stječe od svojih osnivača ali i šire zajednice, 

Zaklada trajno služi ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne svrhe vezane uz obrazovanje i znanost.  

Zaklada je započela s radom 17. siječnja 2003. godine. 

 

TIJELA ZAKLADE 

Upravni odbor 

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

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

Rijeka2. Članovi između sebe biraju predsjednika te zamjenika predsjednika. Nakon isteka 

četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju. 

 

Članovi Upravnog odbora do 68. sjednice UO-a Zaklade održane 15. prosinca 2015. godine bili 

su: 

 prof. dr. sc. Ivan Frančišković, predsjednik 

 prof. dr. sc. Boris Pritchard 

 prof. emeritus dr. sc. Juraj Sepčić 

kao predstavnici Sveučilišta u Rijeci 

 mr. sc. Edita Stilin  

kao predstavnica Primorsko-goranske županije 

 Sanda Sušanj, prof., zamjenica predsjednika 

kao predstavnica Grada Rijeke 

a od navedene sjednice: 

 prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik 

 prof. dr. sc. Ivan Frančišković 

 Boris Popović, dipl. ing. el., MBA 

kao predstavnici Sveučilišta u Rijeci 

 mr. sc. Edita Stilin, zamjenica predsjednika 

kao predstavnica Primorsko-goranske županije 

 Sanda Sušanj, prof.,  

kao predstavnica Grada Rijeke. 

                                                      
1 Ugovor o osnivanju Zaklade između Sveučilišta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 29. kolovoza 2002. godine. 
2 Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom izvješću koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe oba spola. 



 

 7 

 

 

Ravnatelj 

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

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

Ravnateljica Zaklade za razdoblje od 2013. - 2017. godine je: 

 doc. dr. sc. Iva Rinčić.  

 

SVRHA OSNIVANJA ZAKLADE 

Svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore akademskoj zajednici i promocija sljedećih 

aktivnosti: 

 podrška znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim studijima na 

Sveučilištu i u cijeloj akademskoj zajednici: 

- podrška projektima koji su bitni za gospodarski i društveni razvoj lokalne i 

područne (regionalne) zajednice 

- podrška u osnivanju novih studija, posebice poslijediplomskih 

- podrška projektima transformacije nastavnih programa i prilagodba sustavu 

ECTS 

- fond za gostujuće profesore i za nastavnike koji su bitni za održavanje 

postojećih i otvaranje novih studija i za pokretanje znanstveno-istraživačkih 

projekata 

- podrška kolaborativnim znanstveno-istraživačkim projektima 

- podrška istraživanjima koja imaju lokalno, područno (regionalno) i globalno 

značenje u poboljšanju zdravstvene zaštite, zaštiti okoliša, poticanju održivog 

ekonomskog razvitka i uvođenju i razvijanju novih tehnologija 

- razvijanje centra izvrsnosti 

- obogaćivanje knjižnica i poboljšanje knjižničkog standarda 

 potpora djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima za 

njihovo znanstveno i stručno usavršavanje 

 nagrađivanje značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti 

 podrška u izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti: 

- objavljivanje udžbenika, knjiga i monografija važnih za unapređenje nastave i 

znanstvenog rada na Sveučilištu 

- objavljivanje elektronskih verzija nastavnih sadržaja – na web stranicama ili 

(interaktivnim) nastavnim CD-ima 

- objavljivanje znanstvenih radova 
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 obogaćivanje sveučilišnog kampusa: 

- razvijanje znanstveno-istraživačkih laboratorija 

- opremanje laboratorija i prostora za nastavu 

- razvijanje biblioteka 

- podrška programima studentskih udruga 

- ulaganje u sportske i kulturne sadržaje kampusa 

 novčana potpora studentima: 

- podrška najboljim studentima (stipendije za dodiplomski i poslijediplomski 

studij) 

- školovanje studenata u inozemstvu (dodiplomsko i poslijediplomsko) 

- poboljšanje studentskog standarda. 

 

STRATEŠKE SMJERNICE ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI 2013.-2017. 

1. Razvijanje mehanizama prikupljanja sredstava za znanstvene, istraživačke i studentske 

svrhe Sveučilišta u Rijeci, s posebnim naglaskom na: 

- mobiliziranje sredstava lokalnih i regionalnih trgovačkih društva, poduzetnika i 

fizičkih osoba, 

-   prekogranično i regionalno povezivanje s relevantnim institucijama, 

-   korištenje sredstava EU. 

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

regionalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na: 

-   strogo pridržavanje znanstvene i akademske čestitosti, 

-   etičke standarde i dobre akademske prakse,  

-   povezivanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta s potrebama zajednice, 

-   volontiranje, društveno koristan rad i javni angažman. 

3. Promicanje ideje društva znanja, s posebnim naglaskom na: 

- pomaganje mladim istraživačima i razvoju modernih oblika nastave (predavačkih 

metoda i mehanizama za kreativnost i inovacije, uključujući i obrazovanje 

nastavnika), 

- stvaranja epistemičkih zajednica/ekspertnih skupina za javne potrebe i potrebe u 

gospodarstvu, 

- pomaganje znanstvene publicistike i časopisa, 

- doprinos studentskom standardu (stipendiranje studenata temeljem kumulativnih 

uvjeta izvrsnosti i socijalnih kriterija). 

 

4. Promicanje ideje aktivnog građanstva, s posebnim naglaskom na: 
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-  promicanje širokog i slobodnog obrazovanja koje vodi intelektualnoj emancipaciji i 

političkoj samosvijesti; 

- organizaciju edukacija i obrazovanja za demokraciju te promicanje vrijednosti 

civilnog društva. 

 

5. Promicanje ideje održivog razvoja, s posebnim naglaskom na: 

- znanstvena istraživanja i visoko obrazovanje za javno dobro, održivi i uključivi razvoj 

društva te gospodarski rast, 

- edukacija, promocija i provedba projekata iz područja društvenog gospodarenja, 

zaštite okoliša i/ ili ekonomskog razvoja, 

- osnaživanje lokalne zajednice, 

- unapređivanje ravnopravnosti i socijalne kohezije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA IMOVINA 

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

d.d. na godinu dana, zaključno s 18. lipnja 2015. godine. Daljnje oročenje izvršit će se sukladno odluci 

Upravnog odbora, nastavno na 68. sjednicu UO-a Zaklade održane 15. prosinca 2015. godine. 
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STRUČNO OSOBLJE ZAKLADE  

Stručne službe Zaklade obavljaju stručne i administrativne poslove. 

Stručne službe čine: 

Administrativna tajnica Ureda poslodavca 

Sanja Lujić Pirc, prof. 

Asistentica za natječaje i projekte 

Iris Matković, mag. oec. (na porodiljnom dopustu do 18. veljače 2016. te na roditeljskom 

dopustu do 15. kolovoza 2016.) 

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

roditeljskog dopusta 15. kolovoza 2016., na porodiljnom dopustu od 1. studenoga 2015.) 

 

KADROVSKA PITANJA - napomena 

Stupanjem na snagu Općeg pravilnika o radnim odnosima, ustrojstvu stručne službe i 

novčanim nagradama za radnike Zaklade Sveučilišta u Rijeci 15. prosinca 2014. godine, Zakladina 

djelatnica Sanja Lujić Pirc, prof. potpisala je 12. svibnja 2015. godine sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci 

aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojim se ukida dosadašnje radno mjesto Stručna 

suradnica – tajnica ravnatelja/ice te sada glasi Administrativni tajnik Ureda poslodavca. Opis radnog 

mjesta ostaje nepromijenjen. Također, uvedeni su koeficijenti temeljem kojih se isplaćuje osnovna 

netto plaća. Za navedeno radno mjesto koeficijent iznosi 1,15. 

Djelatnica Iris Matković, mag. oec.  potpisat će aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

po povratku s roditeljskoga dopusta. Sukladno navedenom Općem pravilniku naziv i opis radnoga 

mjesta ostaju nepromijenjeni a koeficijent za to radno mjesto iznosi 0,93. 

Ana Kola, mag. ing. logist. potpisala je 27. ožujka 2015. Ugovor o radu na određeno vrijeme 

(do povratka djelatnice Iris Matković, mag. oec. s roditeljskog dopusta). No, od 01. studenoga 2015. 

je na porodiljnom dopustu. 

U izvještajnom razdoblju Uredu Zaklade 02. veljače 2015. godine pridružila se Magdalena 

Butina, mag. oec. na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Od 1. studenoga 2015. 

godine Ugovor je sporazumno raskinut zbog zaposlenja djelatnice kod novog poslodavca. 
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1. NATJEČAJI I DONACIJE 

 

Zaklada dodjeljuje jednokratne novčane potpore članovima (djelatnicima i studentima) 

Sveučilišta u Rijeci isključivo putem natječaja. Prema mogućnostima, Zaklada može biti donator 

pojedinih aktivnosti doniranjem vlastitog promotivnog materijala za potrebe organizacije znanstvenih 

skupova i druge manifestacije koje se uklapaju u Zakladinu strategiju. 

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

i nadziran postupak objektivne i nepristrane evaluacije od strane članova stručnih povjerenstava. 

Uvjeti i postupci za ostvarivanje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje Zaklada u cilju 

ostvarivanja svoje svrhe uređeni su Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za 

ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a postupak vrednovanja reguliran je Preporukama za 

vrednovanje prijava projekata, programa i drugih djelatnosti. Oba su dokumenta dostupna na 

mrežnim stranicama Zaklade pod Temeljni dokumenti.  

 

1.1 U izvještajnom razdoblju Zaklada je raspisala 3 (tri) natječaja i još 2 

(dva) u suradnji s drugim institucijama. 

 

Kronološki prikaz Zakladinih natječaja 

 

Naziv natječaja Raspisan Zaključen 

Natječaj za sufinanciranje izdavačke 

djelatnosti 
20. siječnja 2015. 19. ožujka 2015. 

Natječaj za sufinanciranje studentskih 

aktivnosti 
20. siječnja 2015. 19. ožujka 2015. 

Natječaj za dodjelu nagrada Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci 
05. listopada 2015. 04. studenoga 2015. 

 

 

Kronološki prikaz natječaja Zaklade u suradnji s drugim institucijama 

  

Naziv natječaja Raspisan Zaključen 

Natječaj za dodjelu dviju financijskih 

potpora za razvojne studentske 

razmjene 

07. ožujka 2015. 13. ožujka 2015. 
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Natječaj za poticanje i povećanje broja 

publiciranih sveučilišnih udžbenika - u 

suradnji sa Sveučilištem u Rijeci 

(programska sredstva Unapređenje 

izvedbenih modusa nastave) 

10. travnja 2015. 04. svibnja 2015. 

 

Kronologija objave natječaja, s najvažnijim podacima: 

 

Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti 
 
Natječaj raspisan: 20. siječnja 2015. 
Natječaj zaključen: 19. ožujka 2015. 
Dodijeljeni iznos: 50.000,00 kn 

Na ovaj su se natječaj mogli prijaviti autori/koautori ili urednici/kourednici izdanja sukladno 

Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci (2013.), a financirala su se izdanja po sljedećim 

stavkama spomenutog Pravilnika: knjiga, udžbenik, monografija, znanstveni ili stručni časopis, 

zbornik radova, zbornik radova sa znanstvenog ili stručnog skupa, te referentno djelo. 

 
 

Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti 
 
Natječaj raspisan: 20. siječnja 2015. 
Natječaj zaključen: 19. ožujka 2015. 
Dodijeljeni iznos: 50.000,00 kn (Projekti studenata, studentskih udruga i inicijativa 
45.987,00 kn, Studentska usavršavanja 4.013,00 kn). 
 
Na ovaj su se natječaj mogli prijaviti redoviti studenti Sveučilišta u Rijeci, te studentske inicijative i 

studentske udruge koje djeluju u sklopu Sveučilišta u Rijeci i / ili su članovi istih redoviti studenti 

Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

Natječaj za dodjelu dviju financijskih potpora za razvojne studentske 
razmjene 
 
Natječaj raspisan: 07. ožujka 2015. 
Natječaj zaključen: 13. ožujka 2015. 
Dodijeljeni iznos: 200 EUR u kunskoj protuvrijednosti – 1.514,00 kn 
 
Ured za međunarodnu suradnju Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci u suradnji s LEO District 126-

Hrvatska (pod sponzorstvom Lions kluba Rijeka) i Zakladom Sveučilišta u Rijeci raspisao je ovaj 

natječaj za dodjelu dvije financijske potpore za razvojne razmjene u Francuskoj i Turskoj. Natječaj se 
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je raspisao s ciljem odabira jednog studenta/ice Sveučilišta u Rijeci (za pojedinu destinciju) za 

međunarodnu razmjenu, s mogućnosti sufinanciranja dijela putnih troškova. 

Mogli su se prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci, starosti do 22 godine koji nisu, osim iz opravdanih 

razloga, ponavljali godinu studija, koji imaju ukupni prosjek ocjena tijekom studija najmanje 3.50 te s 

aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika (potvrda o poznavanju francuskog jezika bila je uvjet 

za odlazak na razmjenu u Francusku). 

 

 

Natječaj za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika - u 
suradnji sa Sveučilištem u Rijeci (programska sredstva Unapređenje 
izvedbenih modusa nastave) 
 
Natječaj raspisan: 10. travnja 2015. 
Natječaj zaključen: 04. svibnja 2015. 
Dodijeljeni iznos: 23.531,62 kn 
 
Svrha ovog natječaja bila je doprinijeti poticanju i povećanju broja publiciranih sveučilišnih 

udžbenika. Na natječaj se je mogao prijaviti jedan autor/koautor (maksimalno do trećeg koautora) 

sveučilišnog udžbenika. 

 

Natječaj za dodjelu Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 
2013./2014. 
 

Natječaj raspisan: 05. listopada 2015. 
Natječaj zaključen: 04. studenoga 2015. 
Dodijeljeni iznos: 58.000,00 kn 
 

Natječaj je raspisan s ciljem odabira najzaslužnijih znanstvenika, umjetnika i asistenata koji su 

iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te svojim djelovanjem u javnosti 

pridonijeli razvoju znanosti na Sveučilištu u Rijeci u protekloj akademskoj godini, te unapređenju šire 

zajednice. 

 

1.2. Podržali smo promotivnim materijalom interdisciplinarni znanstveno-stručni skup 

„ZAŠTITA PRAVA NA ZDRAVLJE DJECE I MLADIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI“, u sklopu Aktualnog 

trenutka hrvatskog zdravstva VI, u organizaciji Katedre za društvene i humanističke znanosti u 

medicini Medicinskog fakulteta Rijeka, Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog 

fakulteta Rijeka, Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka, Studentskog zbora 

Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka, Udruge Igra - za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-

socijalno-pedagoške pomoći, te pod pokroviteljstvom Ureda pravobraniteljice za djecu Republike 

Hrvatske. 
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2. PROGRAMI I PROJEKTI 

 

Pored svoje temeljne svrhe (trajne novčane pomoći akademskoj zajednici Sveučilišta u Rijeci i 

promocije znanstveno-istraživačkog i nastavnog rada te studentskih aktivnosti), Zaklada od svog 

osnivanja potiče povezivanje sveučilišne zajednice s lokalnom i regionalnom zajednicom s ciljem 

sinergijskog doprinosa izgradnji društva znanja. Uz navedeno, Zaklada trajno djeluje na promicanju 

vrijednosti društvene odgovornosti, akademske izvrsnosti i etičnosti, ideje zakladništva i filantropije, 

uz afirmaciju programskih prioriteta osnivača i članova podupiratelja.  

Na tako definiranom putu Zaklada je u izvještajnom razdoblju provela niz programskih i 

projektnih djelatnosti, koje se s obzirom na usvojene strateške smjernice Zaklade mogu grupirati na 

sljedeći način: 

 razvoj društva znanja: potpora znanstvenim, stručnim i nastavnim aktivnostima 

članova sveučilišne zajednice (Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade,) 

 poticanje mehanizama unapređenja članstva u EU i razvijanja projektne kulture (EU 

klub) 

 razvijanje socijalne odgovornosti (Humanitarna aukcija slika).  

 

U nastavku donosimo sažetke provedenih projekata, programa i manifestacija u izvještajnom 

razdoblju te opise projekata i akcija.  

 

2.1. Institucionalni i organizacijski razvoj Zaklade Sveučilišta u Rijeci u 2015. 
godini s ciljem razvijanja regionalne politike Primorsko-goranske županije 

 

Institucionalni i organizacijski razvoj temeljni je element programa Zaklade koji je financijski 

podržan od strane Primorsko-goranske županije (ukupni iznos potpore je 200.000,00 kuna).  

Korisnici navedenih sredstava odnosno izvoditelji djelatnosti su članovi sveučilišne zajednice 

odabrani sukladno postupku i kriterijima Zakladinih dokumenata za vrednovanje, a na temelju 

raspisivanih natječaja tijekom godine. 

Program se sastoji od dvije osnovne kategorije: (1) Pružanje novčane potpore članovima i 

projektima akademske zajednice i (2) Promidžba Zaklade, njezine misije i svrhe unutar lokalne i 

regionalne zajednice. 

(1) Pružanje novčane potpore članovima i projektima akademske zajednice provodi se kroz 

(su)financiranje sljedećih aktivnosti: 
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 organizaciju znanstvenih skupova (sredstva nisu dodijeljivana tijekom izvještajnog 

razdoblja) 

 potporu izdavačkoj djelatnosti 

 potporu znanstvenom i stručnom usavršavanju (sredstva nisu dodijeljivana 

tijekom izvještajnog razdoblja) 

 potporu studentskim aktivnostima 

 potporu temama programskih prioriteta Primorsko-goranske županije. 

 

S obzirom na prioritete financiranja Primorsko-goranske županije, smatramo potrebnim 

napomenuti kako su trajni prioriteti Zaklade podudarni s kriterijima i vrijednostima Primorsko-

goranske županije:  

 znanstvena/tehnologijska kvaliteta, inovativnost i izvornost  

 promidžba županije i njezinih projekata kroz znanstvene i stručne djelatnosti 

kako u zemlji tako i u inozemstvu 

 međunarodna suradnja i usavršavanje mladih znanstvenika, doprinos 

znanstvenom, gospodarskom razvoju gradova i općina županije  

 doprinos znanstvenom i gospodarskom regionalnom i lokalnom razvoju, posebno 

u smislu podupiranja povijesnih i sociokulturnih projekata 

 doprinos nacionalnom i europskom znanstvenom i stručnom napretku te 

posebno strategiji diseminacije očekivanih rezultata 

 

(2) Promidžba Zaklade, njezine misije i svrhe unutar lokalne i regionalne zajednice uključuje i 

razvijanje procedure i mehanizama prikupljanja sredstava putem sustava donacija i članova 

podupiratelja, a podrazumijeva sljedeće aktivnosti: 

 prezentaciju Zaklade kod potencijalnih članova podupiratelja, sponzora i 

donatora  

 intenziviranje marketinške djelatnosti - ustanovljavanje vlastitih manifestacija, 

uključivanje u postojeće na području Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 

sudjelovanje na znanstvenim sajmovima, sajmovima stipendija i sl.  

 tiskanje, izradu i prodaju promidžbenog materijala 

 organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova s ciljem promocije Zaklade i 

misije Sveučilišta 

 organizaciju znanstvenih, kulturnih i sportskih manifestacija  

 organizacija humanitarnih aktivnosti 

 organizaciju prigodnih prijama i kulturnih manifestacija u cilju redovitog 

okupljanja članova podupiratelja, donatora i sponzora (priprema promotivnog 
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materijala, zahvalnica i povelja članovima podupirateljima, donatorima i 

sponzorima). 

 

U pravilu, po završetku provođenja ovog programa moguće je uočiti 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 i odjek pojavljivanja u medijima  

 

Vrednovanje postignutih rezultata Zaklada provodi redovitim postupcima vrednovanja 

uspješnosti djelatnosti i projekata te prikupljanjem i vrednovanjem završnih izvješća korisnika 

sredstava (detaljni prikaz rezultata vidjeti u nastavku, u poglavlje 7. Statistike i 8. Prilozi).  

 

2.2. Udruga za promicanje projektne kulture „EU klub“ 
 

 
Udruga za promicanje projektne kulture „EU klub“, 

osnovana u veljači 2010. godine, nastala je s ciljem promicanja 

projektne kulture kao jednog od osnovnih preduvjeta uspješnog 

privlačenja i korištenja sredstava EU, a u kontekstu ideje održivog 

razvoja zajednice u kojoj djeluje. Osnivači Udruge su Zaklada 

Sveučilišta u Rijeci, te bivši polaznici Zakladine edukacije „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu 

(I i II)“ pokrenute s namjerom povećanja ljudskih i stručnih kapaciteta u povlačenju sredstava iz 

fondova Europske unije. Članovi EU kluba posjeduju specifična znanja i vještine iz područja 

upravljanja projektima i srodnih disciplina te, uz institucionalnu i logističku potporu Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci, radom u udruzi nastavljaju svoje stručno usavršavanje. 

U 2015. godini članovi Udruge nastavili su s praksom prijavljivanja projekata (kao nositelji ili u 

partnerstvu) na relevantne javne natječaje te su sudjelovali u provedbi dva projekta partnerskih 

organizacija. 

U ožujku 2015. Udruga je provodila aktivnost „EU Akademija“ u projektu „Mi znamo kako“ 

partnerske organizacije „Centar tehničke kulture Rijeka“. Također, Udruga je ostvarila suradnju i 

zajednički dogovor s 9 organizacija civilnog društva i jednom građanskom inicijativom te su stvorili 
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Platformu „Mreža hrane“ čiji je opći cilj: „Objedinjavanjem pozitivnih društvenih inicijativa i političke 

volje izgraditi multisektorsku platformu, raditi na izgradnji stabilnog društva socijalne pravde i 

solidarnosti kroz promicanje volonterstva, raditi na socijalnoj inkluziji najranjivih članova i skupina te 

zagovaranjem mijenjati postojeće zakonodavstvo radi poboljšanja socijalnih prilika u Republici 

Hrvatskoj.“ Platforma se potom prijavila na Poziv za iskaz interesa Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnog društva „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0“ gdje je dobila financijsku podršku za 

svoj projekt, a u kojemu će Udruga sudjelovati sa svojim dugogodišnjim projektom „6. Škola održivog 

razvoja“. 

U kolovozu je objavljen Poziv na prijavu za sudjelovanje hrvatskih sudionika na 

međunarodnoj razmjeni mladih „Where in Europe...?“ u Pragu. To je nastavak suradnje na 

navedenom projektu ostvarene u 2014. godini s organizacijom AEGEE Praha u kojem je Udruga 

hrvatski partner. 

U rujnu je završen selekcijski proces za projekt međunarodne razmjene mladih te su odabrani 

sudionici. Također, članice Udruge su sudjelovale u radionici o međunarodnim razmjenama mladih 

Centra za tehničku kulturu Rijeka u sklopu Eurodesk-ove kampanje „Time to move“ pružajući 

sudionicima svoja iskustva. Sredinom listopada predsjednica Udruge je sudjelovala na prvom 

službenom strateškom planiranju Platforme „Mreža hrane“ u Zagrebu i javnom predstavljanju 

Platforme u Osijeku, a potom i u međunarodnoj razmjeni u Pragu kao team leader hrvatskih 

sudionika. Više informacija o svim navedenim projektima i aktivnostima Udruge dostupno je na 

mrežnim stranicama http://euklub.info/.  

http://euklub.info/
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2.3. Treća Humanitarna aukcija slika 
 

U organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis d.d. i 2015. godine održala se 

humanitarna aukcija slika (3. prosinca 2015. g. u kavani Mystique). Riječ je o tradicionalnoj 

manifestaciji koju je Zaklada, u suradnji sa spomenutim institucijama, organizirala treći put.    

 

Slijedom dobrog iskustva, tvrtka Metis d.d. i ovoga puta je za potrebe aukcije osigurala 5 slika 

i 10 kalendara - slika slikara Nenada Petronia iz Bakra. Zaklada je za potrebe aukcije, i prigodne 

tombole, prikupila djela slikara i umjetnika koji su bili voljni pomoći ovu inicijativu. Slike su, uz 

Nenada Petronia, donirali i Ania Škrobonja, Anton Vrlić, Claudio Frank, Darko Kovačević, Dominik 

Grdić, Dubravko Mokrović Brada, Goran Štimac, Kreativne radionice Matice umirovljenika Grada 

Rijeke, Kristijan Dubravčić, Kristina Majerhold, Lea Čeč, Mina Čehić Žic, Mladenka Blečić, Nada Golob 

Popović, Nenad Petronio, Nevenka Ćuk, Nicol Načinović, Petar Rubinić, Restoran Tarsa, Sandy Uran, 

Tanja Blašković, Višnja Čandrlić, Keramičarska grupa sekcije „Romolo Venucci", Fratellanza, Zajednica 

Talijana Rijeka.  

Poklone za tombolu donirali su: Rajko Srok - Kiparska udruga „Mato Tijardović“ Viškovo, 

Happy hobby shop, Kreativne radionice Matice umirovljenika Grada Rijeke, Gradska knjižnica Rijeka, 

Centar za rehabilitaciju, Thalasso Wellness Centar Opatija - Medical Spa, Frizerski salon 4look, RI 

BOOK, HNK Ivana pl. Zajca, HAK Autoklub Rijeka, OPG Lavanda, Laura Marchig, Melita Adany, Salon 

keramike Studio Arte Viškovo. 

Slike i kalendare su licitirali: Adria Casino d.o.o., Adria Papir d.o.o., B. i L. Superbus d.o.o., 

Brguljan d.o.o., Dezinsekcija d.o.o., Dezinsekcija d.o.o., Hidel d.o.o., Hidraulika Cvitić d.o.o., HLB 

inženjerski biro d.o.o., Istrabenz plini d.o.o., Javni bilježnik Vesna Šeškar, Jedro d.o.o., Jovanović 

d.o.o., Kavana Mystique, Kemis Termoclean d.o.o., Malkoč tehnika d.o.o., Metis d.d., Odvjetnički 

ured Stipinović – Miočić, Porezni savjetnik Damir Brajković, Primorsko – goranska županija, Radna 

oprema d.o.o., RB Auto d.o.o., Regnum d.o.o., Trans – Trade d.o.o., Viličari d.o.o., Win Win group 

d.o.o. 

Medijski pokrovitelji akcije bili su Kanal Ri i Primorski radio - Totalni FM Rijeka i Primorje. 

Zakladini volonteri na aukciji slika bili su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u 

Rijeci Marija Helena Ružić, Matea Babić, Patricija Jakopović i Sanjin Trope. 

Ugovorom su propisani korisnici prikupljenih sredstava: Centar za rehabilitaciju Rijeka 

(namjena unapređenje kvalitete življenja korisnika kroz smještaj u organiziranom stanovanju), Klinika 

za pedijatriju KBC-a Rijeka (opremanje dječje dnevne bolnice) i Zaklada Sveučilišta u Rijeci za razvoj 

fonda Studenti za društvo znanja. Svečana dodjela sredstava korisnicima planirana je po prikupljanju 

svih uplata (ožujak 2016.) 
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Prikupljeno je 89.110,00 kn, najveći donirani iznos od početka održavanja ove, sada već tradicionalne, 

humanitarne aukcije. Voditelj aukcije bio je priznati gitarist Mario Šimunović.   

Iz ovoga projekta, u 2016. godini realizirat će se novi natječaj nastavno na spomenuti fond 

„Studenti za društvo znanja“. Cilj fonda je uspostava jačih veza sveučilišnih mogućnosti s potrebama 

realnog sektora. Zaklada na ovaj način želi doprinijeti približavanju studentske izvrsnosti i poslovnog 

sektora. 

Posebno treba istaknuti činjenicu da su se ove godine u aukciju uključili i umjetnici izvan 

Rijeke i Primorsko – goranske županije, čime je aukcija prerasla lokalne okvire, te dobila na širem 

nacionalnom značaju (o spomenutom ujedno svjedoče medijski napisi, odaziv donatora, kao i ukupno 

prikupljeni iznos). Također, temeljem spomenute suradnje, po održanoj aukciji pokrenuta je 

inicijativa organiziranja likovne kolonije riječkih, ali i drugih hrvatskih autora (Selce, travanj 2016.). 

Slike izrađene tijekom ove kolonije bile bi dijelom eksponata planiranih za aukciju krajem 2016.   
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3. SURADNJA 

 

3.1. Suradnja s medijima, tvrtkama i institucijama  

 

U 2015. godini Zaklada je nastavila uspješnu suradnju sa medijskim kućama, tvrtkama, 

institucijama:  

mediji: Hrvatski radio - Radio Rijeka, HTV, KanalRi, Novi list, portal Moja Rijeka, Primorski 

radio, Radio Sova, Radio Trsat, RiTv;  

tvrtke: Grand hotel Bonavia, Komunalno društvo „Autotrolej d.o.o., Metis d.d., Pekara Arena, 

Pekara Vojak, Ugostiteljski obrt Loža; 

institucije: Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dječji 

dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić“, Fakultet 

zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Grad Rijeka, Grad Kastav, Hrvatska gospodarska komora - 

Županijska komora Rijeka, Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured u Rijeci, Medicinski 

fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Primorsko - goranska županija, 

Riječki športski sveučilišni savez, Studentski centar Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Sveučilišta u 

Rijeci, Sveučilišni savjetovališni centar, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

Turistička zajednica Grada Kastva, Turistička zajednica Općine Kostrena, Udruga diplomiranih 

studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci Alumni MedRi, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 

Visoka poslovna škola PAR, Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu 

HAZU, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci – StepRi. 

 

3.2. Suradnja s međunarodnim partnerima 

 

Tijekom 2015. ravnateljica Rinčić dobila je poziv za sudjelovanje na kick-off sastanku 

projekta GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) u Briselu. O trošku 

organizatora sastanku su prisustvovale djelatnice Zaklade Sanja Lujić Pirc i Magdalena Butina (stručno 

osposobljavanje). Također, Zaklada trajno surađuje s Centrom za promociju nauke (Beograd, Srbija), 

a ured su tijekom 2015. posjetili predstavnici Janusz Korczak Pedagogical University (Varšava, 

Poljska), Visokog obrazovnog instituta (Rezekne, Latvia) i Ecoinstituta Friuli Venezia Giulia (Udine, 

Italija). Ravnateljica je održala sastanak i s hrvatskim iseljenicima iz Čilea, za vrijeme njihova posjeta 

Rijeci.  

Poziv za suradnju poslan je gradovima prijateljima grada Rijeke (Bitola, Makedonija; Burgas, 

Bugarska; Cetinje, Crna Gora; Karlsruhe, Njemačka; Ljubljana, Slovenija; Neuss, Njemačka; Novi Sad, 

Srbija; Rim, Italija; Rostock, Njemačka; Trst, Italija), te smo pozitivne odgovore dobili od Trsta i 

Rostocka.  
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3.3. Suradnja s volonterima 

 

Zakladini volonteri u 2015. bili su studenti Fakulteta zdravstvenih studija (Marija Helena 

Ružić, Matea Babić, Patricija Jakopović i Sanjin Trope) u sklopu Humanitarne aukcije slika; umjetnica 

Ania Škrobonja, te djelatnici Riječkog športskog sveučilišnog saveza u okviru Akademskog zeca. 

 

 

3.4. Suradnja u okviru izrade strateških dokumenata PGŽ-a 

 

Tijekom 2015. u ime Zaklade, ravnateljica Rinčić bila je članica Radne skupine za društvene 

djelatnosti u okviru izrade Strategije Primorsko-goranske županije te je sudjelovala u javnoj raspravi i 

izradi spomenute Strategije.  

  

3.5. Suradnja u okviru prijave grada Rijeke na Europsku prijestolnicu kulture 

 

U ime Zaklade, ravnateljica Rinčić je pozvana u Radnu skupinu Sveučilišta u Rijeci u okviru 

projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture (EPK). Zakladina suradnica Andrea Laurić, mag. nov. je 

ujedno izradila logičku matricu projektnog partnerstva Sveučilišta i Grada Rijeke na projektu EPK koja 

je potom poslužila za daljnji razvoj programa.  

 

3.6. Ostalo  

 

U ime Zaklade, ravnateljica Rinčić je pozvana u Znanstveni odbor konferencije “13th 

International Conference on Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher Education: 

Excellence in Education and Psychology” koja će se održati u Rijeci od 18. do 21. svibnja 2016. Na 

radnim je sastancima ujedno sudjelovala i Zakladina djelatnica Sanja Lujić Pirc. 
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4. RAD UPRAVNOG ODBORA 

 

 U izvještajnom razdoblju održane su ukupno 4 (četiri) sjednice Upravnog odbora, i to 

sljedećim redom: 

 

 65. sjednica UO-a, 30. siječnja 2015.– 4. veljače 2015. (on-line) 

 66. sjednica UO-a, 11. ožujka 2015. – 16. ožujka 2015. (on-line) 

 67. sjednica UO-a, 12. svibnja 2015. - 16. svibnja 2015. (on-line) 

 68. sjednica UO-a, 15. prosinca 2015. godine 

 

 Sjednice su sazivane sukladno potrebama i prioritetima u radu Zaklade. Na sjednicama su 

sudjelovali svi članovi Upravnog odbora, a sve odluke i zaključci doneseni su jednoglasno, sukladno čl. 

16. st. 3. Statuta Zaklade.  
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5. AKTIVNOSTI ZAKLADE  

 

Zaklada bilježi bogatu aktivnost prezentacije svoga rada i rezultata, pred ustanovama, 

tvrtkama i institucijama lokalne i regionalne zajednice te inozemnim institucijama.  

U skladu s idejom približavanja djelovanja Zaklade članovima sveučilišne zajednice i 

potencijalnim korisnicima sredstava Zaklade, održana su brojna predstavljanja Zakladinih projekata, 

programa i natječaja. Rezultati ovakvih aktivnosti Zaklade očituju se i u administrativno i sadržajno 

kvalitetnijim prijavama na natječaje.  

U ugovorima, koje Zaklada potpisuje sa korisnicima Zakladinih sredstava, stoji da 

„Potpisivanjem ugovora od strane korisnika sredstava, e-mail adresa korisnika unesena prilikom 

prijave djelatnosti, ulazi na mailing listu Zaklade“ te da „Potpisivanjem ugovora od strane korisnika 

sredstava, korisnik se upisuje u bazu podataka članova stručnih povjerenstava za ocjenu prijava na 

natječaje Zaklade“. Time je Zaklada ostvarila mogućnost širenje mreže svojih članova stručnih 

povjerenstava.  

O interesu za Zakladu svjedoči i iznimni porast posjećenosti mrežnih stranica Zaklade.  

Uz to, od 2010. godine Zaklada uređuje i svoju facebook stranicu putem koje redovito 

komunicira s korisnicima, studentima i zainteresiranim osobama. Zaključno s prosincem 2015. 

godine, Zakladinu facebook stranicu prati 467 korisnika.  

Počekom 2014. godine Zaklada Sveučilišta u Rijeci je pokrenula vlastiti ONline glasnik – ZAKon 

koji izlazi mjesečnom dinamikom. Do kraja 2015. godine objavljena su 24 broja, svaki broj u pravilu 

ima između 5-10 stranica. ZAKon izlazi svakog 13-og u mjesecu i šalje se na mailing listu (oko 1.000 

korisnika), te objavljuje na mrežnim stranicama Zaklade i Zakladinoj Facebook stranici. ZAKon je 

suvremen način komuniciranja s našim korisnicima, koji u svega nekoliko sekundi njegova online 

listanja dobiju ključne infomacije o novostima o radu Zaklade: otvorenim natječajima, dobitnicima, 

radionicama i drugim događanjima. 

Zadaća je ZAKon-a upoznati korisnike s novostima, akcijama i natječajima Zaklade, ali i 

potaknuti čitatelje na komentiranja aktivnosti i iznošenje prijedloga unapređenja rada Zaklade. 

Korisnici i čitatelji ZAKona su djelatnici i studenti Sveučilišta, ali građani. Na spomenuti način Zaklada 

nastoji biti mjesto korisnih informacija, kreator javnog mijenja, ali i pokretač pozitivnih promjena u 

sveučilišnoj zajednici, te most između različitih sektora.  
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5.1. Kalendar aktivnosti 
 

Vrijeme Aktivnost 

13. siječnja 2015. Objavljen ZAKon br. 13  

20. siječnja 2015. 
Raspisana dva natječaja: Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti i 

Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti 

29. siječnja 2015. Djelatnice Zaklade sudjelovale na radionici „Europa za građane“ 

30. siječnja 2015. Održana 65. sjednica UO-a 

31. siječnja 2015. Sudjelovanje na manifestaciji „Hodanjem do zdravlja“ 

02. veljače 2015. 
Uredu Zaklade pridružila se Magdalena Butina na stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa 

05. veljače 2015. 
Organizacija i sudjelovanje na okruglom stolu „Priziv savjesti u medicinskoj 
praksi: kada je i koliko doista utemeljen?” 

06. veljače 2015. 
Objavljeni rezultati natječaja „Energija za razvoj: potpora studentskim 
idejama i projektima za razvoj zajednice” 

10. - 13. veljače 
Ravnateljica Zaklade sudjelovala na radionici „Upravljanje institucijom i 
strateški menadžment” u organizaciji Sveučilišta u Rijeci 

13. veljače 2015. Objavljen ZAKon br. 14 

27. veljače 2015. Gostovanje u emisiji „Živa istina“ RI-TVa 

02. ožujka 2015. 
Prijava projekta „Misli europski, djeluj zakladno“ (Meduza) na program 

Europa za građane 2015. 

04. ožujka 2015. 
Sudjelovanje na SAJMU POSLOVA Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 
Područni ured Rijeka 

6. ožujka 2015. 
Sudjelovanje na predstavljanju projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture 
na Kampusu Sveučilišta u Rijeci” 

07. ožujka 2015. 
Raspisan natječaj za dodjelu dviju financijskih potpora za razvojne 
studentske razmjene 

11. ožujka 2015. Održana 66. sjednica UO-a 

12. ožujka 2015. 
Djelatnica Zaklade Sanja Lujić Pirc pohađala edukaciju „Kako nas mogu 

spasiti ili uništiti odnosi s javnostima?“ 

13. ožujka 2015. Objavljen ZAKon br. 15 

13. ožujka 2015. 
Prijava projekta „Nazovi Z(akladu) radi edukacije“ na natječaj HEP grupe 
„Svjetlo na zajedničkom putu“ 

18. ožujka 2015. 
Sastanak Radne skupine za društvene djelatnosti u okviru izrade Strategije 
Primorsko-goranske županije. 

19. ožujka 2015. 

Promocija sufinanciranih studentskih projekata u okviru „Energija za razvoj: 
potpora studentskim idejama i projektima za razvoj zajednice“ na 

konferenciji za medije u okviru Dana Fakulteta zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Rijeci. Predstavljen je projekt Krune Topolskog, studenta III. 
godine preddiplomskog studija Fizioterapije „Pokreni se i vježbajmo 
zajedno“. 

27. ožujka 2015.  
Uredu Zaklade pridružila se Ana Kola, mag. ing. logist. na radnom mjestu 
asistentice za natječaje i projekte, do povratka djelatnice Iris Matković, s 
roditeljskog dopusta. 

travanj 2015. Kupnja informatičke opreme 
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travanj 2015. 
Izrada video uratka za promociju Zaklade  

https://www.youtube.com/watch?v=edltbWtcfII 

07. travnja 2015. 

Godišnje izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu predstavljeno na 15. 

sjednici Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Rijeke, na 

14. sjednici Odbora za proračun i financije Grada Rijeke, na 14. sjednici 

Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Grada Rijeke i na 14. sjednici 

Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke. 

09. travnja 2015. 
Godišnje izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu predstavljeno na 16. 

sjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke 

09. travnja 2015. 
Djelatnica Zaklade Magdalena Butina sudjelovala na radionici „Strategija na 
A4 – Kako napraviti jednostavan, a djelotvoran strateški plan na jednoj 
stranici“ 

10. travnja 2015. 
Raspisan Natječaj za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih 
udžbenika. 

13. travnja 2015. Objavljen ZAKon br. 16 

16. travnja 2015. 

Gostovanje ravnateljice Zaklade u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska!“ HRT-a; 
predstavljanje rada Zaklade i rezultata natječaja „ENERGIJA ZA RAZVOJ: 
POTPORA STUDENTSKIM IDEJAMA I PROJEKTIMA ZA RAZVOJ ZAJEDNICE“. U 
emisiji je sudjelovao i Kruno Topolski, student III. Godine preddiplomskog 
studija Fizioterapije, voditelj projekta „Pokreni se i vježbajmo zajedno“, 
jednog od četiri sufinancirana projekta na navedenom natječaju. 

20. travnja 2015. 

Prijava projekta „Promocija hrvatske znanosti u svijetu uspostavom 

hrvatske alumni mreže (pilot model Sveučilišta u Rijeci): ALUMNI CRORI“ na 

natječaj za dodjelu donacija Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

20. travnja 2015. Sudjelovanje na otvaranju događanja „Tjedan intelektualnog vlasništva“ 

03. svibnja 2015. Gostovanje u emisiji „Akademskih kvarat ure“ Radio Rijeke 

08. svibnja 2015.  
Zaklada predstavila svoje aktivnosti na Sajmu poslova za pravnike „Students 

meet employers“ 

12. svibnja 2015. Održana 67. sjednica UO-a 

13. svibnja 2015. Objavljen ZAKon br. 17 

17. svibnja 2015. Gostovanje u emisiji „Studomatika” Radio Sove 

19. svibnja 2015. 
Objavljeni rezultati natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti i 
sufinanciranje studentskih projekata i usavršavanja 

23. svibnja 2015. Zaklada organizirala treking utrku „Akademski zec“ u Kastvu. 

25. svibnja 2015. 
Djelatnica Zaklade Sanja Lujić Pirc sudjelovala na Info danu „Projekti – 

jednostavan (?) put do financijskih sredstava“ 

27. svibnja 2015. 
Predstavljanje rada Zaklade Sveučilišta u Rijeci na Danu karijera Pomorskog 

fakulteta u Rijeci 

29. svibnja 2015. Ravnateljica Zaklade sudjelovala na javnoj tribini „Volim grad koji donira“ 

29. svibnja 2015. 
Zaklada sudjelovala u nacionalnoj manifestaciji „Dan otvorenih vrata 
udruga“ u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvats. 

29. svibnja 2015. Prijava projekta „Zelena površINA za bolji život“ 

01. lipnja 2015.  Ravnateljica Zaklade gostovala u emisiji „Male velike žene“ Radija Korzo 

02. lipnja 2015.  
Radni sastanak s gostima s Janusz Korczak Pedagoškog sveučilišta u Varšavi 
– Odjel Kreativnost & Socijalna inovacija (Varšava, Poljska), Visokog 
obrazovnog instituta (Rezekne, Latvia) i Ecoinstituta Friuli Venezia Giulia 
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(Udine, Italija) 

10. lipnja 2015. Ravnateljica Zaklade prisustvovala otvorenju novih pogona JGL-a 

10. lipnja 2015. UNIRI druženje za kraj akademske godine 

13. lipnja 2015. Objavljen ZAKon br. 18 

15. lipnja 2015. 
Sudjelovanje na Svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke povodom 
blagdana Svetoga Vida i Dana grada Rijeke u HNK Ivana pl. Zajca 

23. lipnja 2015. Radni sastanak s gošćama s Janusz Korczak Pedagogical College  

24. lipnja 2015. 
Sastanak s predstavnicima Općine Kostrena (Odbor za sport) na temu utrke 
Kostreking 2015. 

13. srpnja 2015.  Objavljen ZAKon br. 19 

17. srpnja 2015. 
Objavljena Odluka o dodjeli sredstava Natječaja za poticanje i povećanje 
broja publiciranih sveučilišnih udžbenika 

13. kolovoza 2015. Objavljen ZAKon br. 20 

01. rujna 2015. 

Odabrane studentice Ana Bura (Odjel za biotehnologiju) i Vlatka Makovec 
(Filozofski fakultet) vratile se s razvojne razmjene te Zakladi podnijele 
izvješće i predstavile rezultate boravka na razmjeni, u Turskoj i Francuskoj. 
Zaklada je sufinancirala dio putnih troškova u iznosu od 100 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti svakoj studentici. 

02. rujna 2015. 
Boravak u Varšavi povodom održavanja ESF radionice s partnerima 
Sveučilišta u Varšavi. 

04. rujna 2015.  
Prvi sastanak Znanstvenog odbora konferencije „13th International 
Conference on Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher 
Education: Excellence in Education and Psychology”. 

10. rujna 2015. 
Potpora Zajednici sportova Primorsko-goranske županije i Riječkom 
sportskom savezu u javnoj demonstraciji i predstavljanju sportova na Korzu 
povodom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana. 

13. rujna 2015.  Objavljen ZAKon br. 21 

17. rujna 2015. 
Zakladine djelatnice Sanja Lujić Pirc i Magdalena Butina sudjelovale na 
GENERA kick-off meeting u Briselu. 

30. rujna 2015. 
Prijava na natječaj „Zajedno smo jači“ Hrvatskog Telekoma d. d. i „20 
donacija za 20 godina“ Raiffeisen banke. 

02. – 04. listopada 

2015. 
Zakladini natječaji za studente predstavljeni na Kampu za brucoše u 
organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

05. listopada 2015. Raspisan natječaj za Nagradu Zaklade 2013./2014. 

13. listopada 2015. Objavljen ZAKon br. 22 

studeni 2015. Analiza stanja u Zakladi (strateško planiranje 2016.-2017.) 

04. studenoga 2015. 
Sastanak radne skupine Sveučilišta u Rijeci u okviru prijave grada Rijeke za 
Europsku prijestolnicu kulture 2020.  

06. studenoga 2015. 
Sudjelovanje na Svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta 
Rijeka povodom obilježavanja 55. obljetnice  

11. studenoga 2015. 
Ravnateljica Zaklade prisustvovala otvaranju Europskog sveučilišnog 
prvenstva u taekwondou. 

12. i 13. studenoga 

2015. 
Zakladine djelatnice Sanja Lujić Pirc i Andrea Laurić sudjelovale na radionici 
„Od neuspješnih projekata do dodjele bespovratnih sredstava“ u sklopu 



 

 27 

projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima“ koji provode WYG 
International te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. 

13. studenoga 2015. Objavljen ZAKon br. 23 

17. studenoga 2015. 
Sastanak s gđom. Lidijom Gašparović, predsjednicom Upravnog odbora 
Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu s ciljem 
organiziranja zajedničke donatorske večeri 2016. godine. 

02. prosinca 2015.  
Ravnateljica Zaklade s predstavnicom Metisa (Ivana Martinović) gostovala 
na Kanalu Ri povodom organizacije Humanitarne aukcije slika. 

03. prosinca 2015. Održana treća Humanitarna aukcija slika 

04. prosinca 2015. 
Svečana sjednica Pomorskog fakulteta Rijeka povodom blagdana Svetoga 
Nikole i Dana Fakulteta. 

07. prosinca 2015. 

Ravnateljica Zaklade sudjelovala na javnoj tribini „Reforme obrazovnog 
sustava u RH – Izazovi tržišta rada“ na kojoj je provedena panel-diskusija o 
usklađivanju srednjeg strukovnog i visokog obrazovanja s potrebama tržišta 
rada. 

11.–12. prosinca 2015. 
Zakladina djelatnica Andrea Laurić sudjelovala na informativno-
edukativnom seminaru Agencije za mobilnost i programe EU za jačanje 
kvalitete prijava u okviru programa Erasmus+ za 2016. 

13. prosinca 2015.  Objavljen ZAKon br. 24 

14. prosinca 2015. 

Ravnateljica Zaklade sudjelovala na sastanku Povjerenstva za Natječaj za 
dodjelu stipendija iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“. 
Stipendije su namijenjene studenticama i studentima slabijeg imovinskog 
stanja za pokriće participacije u troškovima studija. 

15. prosinca 2015. Održana 68. sjednica UO-a 

17. prosinca 2015. 
Objavljeni rezultati Natječaja za nagradu Zaklade za akademsku godinu 
2013./2014. 

18. prosinca 2015. 
Raspisan natječaj za radno mjesto Asistent/ica za natječaje i projekte, na 
određeno vrijeme (do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta) 

31. prosinca 2015. Raskid suradnje sa Službom za računovodstvo Sveučilišta u Rijeci 
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5.2. Opis aktivnosti (izdvojeno) 
 

Okrugli stol “Priziv savjesti u medicinskoj praksi: kada je i koliko doista utemeljen?” 

 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u 

medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku 

bioetiku „Fritz Jahr“ Sveučilišta u Rijeci, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Zaklada 

Sveučilišta u Rijeci organizirali su 5. veljače 2015. godine okrugli stol s temom Priziv savjesti u 

medicinskoj praksi: kada je i koliko doista utemeljen? 

Sudjelovali su: prof. prim. dr. sc. Sanja Balen, pročelnica Katedre za kliničko-laboratorijsku 

dijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nađa Berbić, Novi list, prof. dr. sc. Tanja 

Frančišković, pročelnica Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Josip Grbac, Teologija u Rijeci, prof. dr. sc. Herman Haller, pročelnik 

Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Snježana Juričić, 

glavna sestra Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Hajrudin ef. Mujkanović, glavni imam Medžlisa 

Islamske zajednice Rijeka, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, dr. 

sc. Dalida Rittossa, Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Alan 

Šustić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i pročelnik Katedre za anesteziologiju, 

reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Željko 

Župan, Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka; 

moderatorica: Elvira Marinković-Škomrlj, rukovoditeljica Službe za odnose s javnošću Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

Natječaj “Energija za razvoj: potpora studentskim idejama i projektima za razvoj zajednice” 

 

Stručno povjerenstvo ocijenilo je pristigle prijave na natječaj u okviru projekta “Energija za razvoj: 

potpora studentskim idejama i projektima za razvoj zajednice” kojeg je podržao HEP. 

Rezultati su objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade 06. veljače 2015. godine. 

Dobitnici su: 

1.  Edi Zucca (Odjel za biotehnologiju), 100% prirodno  

2. Kruno Topolski (Fakultet zdravstvenih studija), Pokreni se i vježbajmo zajedno  

3. Lara Saftić (Odjel za biotehnologiju), Karakterizacija šećera i polifenola medune jele Gorskog 

kotara i određivanje njegove biološke aktivnosti 

4. Tihana Šegota (Filozofski fakultet), Studentski urbani vrt 

 

Članovi Stručnog povjerenstva bili su predstavnici različitih institucija: Hrvatska gospodarska komora - 

Županijska komora Rijeka, Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci Step Ri, HEP d.o.o. 

Rijeka.  

 

Treking utrka “Akademski zec” 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Riječki športski sveučilišni savez (RŠSS) i Grad Kastav organizirali su u 

subotu 23. svibnja 2015. treking utrku Akademski zec u Kastavskoj šumi. Unatoč kišnom vremenu na 

utrci je sudjelovalo 18 ekipa, s ukupno 50-ak sudionika. 

Najuspješniji u otkrivanju kontrolnih točaka bili su ARGONAUTI (Neven Grubišić, Mate Barić, Saša 

Milanović), potom ekipa VVV (Mario Vukelić, Alana Vukelić, Siniša Vilke), dok je broncu osvojila 

NAUTIKA (Srđan Žuškin, Igor Rudan). 
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SPONZORI: Grand hotel Bonavia, Ugostiteljski obrt Loža, Grad Kastav, Autrotrolej, Riječki športski 

sveučilišni savez, Pekara Vojak, Pekara Arena. 

U organizaciji ove utrke posebno treba istaknuti suradnju s Gradom Kastvom, te predstavnicima i 

partnerima Riječkog športskog sveučilišnog saveza (Gordana Bastiančić, Roberta Dragičević, Viktor 

Moretti, Vanja Seršić). 

 

Javna tribina “Volim grad koji donira”  

 

U povodu nagrade koju je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske dodijelilo timu KBC-a Rijeka na 

čelu s prof. dr. sc. Željkom Županom, u ime Zaklade, ravnateljica Rinčić sudjelovala je 29. svibnja 

2015. na javnoj tribini “Volim grad koji donira”. Na tribini koju je moderirala glasnogovornica 

Sveučilišta i rukovoditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol Elvira Marinković Škomrlj, prof. 

govorile su i studentice Iva Majurec (Medicinski fakultet Rijeka, Međunarodna udruga hrvatskih 

studenata medicine – CroMSIC), Maja Bulatović (Filozofski fakultet Rijeka) i Ana Acinger (Pravni 

fakultet Rijeka), te Mirela Pančić, predsjednica Udruge transplantiranih Hrvatske. 

Glavni cilj projekta “Volim grad koji donira" je prikazati pozitivne strane darivanja organa, ponuditi 

odgovore na moguća pitanja u vezi doniranja, te trajno raditi na senzibilizaciji javnosti. 

 

GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) kick-off meeting, Brisel 

 

Predstavnice Zaklade Sveučilišta u Rijeci Sanja Lujić Pirc, prof. i Magdalena Butina, mag. oec. 

sudjelovale su na kick‐off meeting projekta GENERA (17. rujna 2015. godine) u Briselu gdje se je, 

među ostalim, razgovaralo o mogućnostima sudjelovanja na projektu. 

 

GENERA projekt (Gender Equality Network in European Research Area) financira se iz programa 

Horizon 2020. Nadovezujući se na dostupne dokaze rodnih pitanja u STEMu, projekt će razviti i 

testirati planove po pitanju ravnopravnosti spolova koji su usmjereni na strukturne prepreke 

napretku žena u fizici i srodnim područjima. 

 

Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2013./2014. 

 

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

Sveučilišta u Rijeci“, a na prijedlog stručnog povjerenstva, na svojoj 68. Sjednici održanoj 15. prosinca 

2015. godine, donio je odluku o dobitnicima nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku 

godinu 2013. / 2014.  

 

Sedmero znanstvenika, umjetnika, znanstvenih novaka i asistenata primilo je nagrade za posebne 

zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu, te javnoj djelatnosti promocije, širenja i 

primjene rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti koje su im uručene na svečanoj dodjeli 

održanoj 15. siječnja 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci. 

 

U kategoriji znanstvenika/ica dodijeljene su tri nagrade. Za biomedicinske i biotehničke znanosti 

nagrađen je prof. dr. sc. Alan Šustić s Medicinskog fakulteta, u kategoriji društvene i humanističke 

znanosti doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta, te doc. dr. sc. Vedran Kirinčić s 

Tehničkog fakulteta u području tehničkih i prirodnih znanosti. Nagradu za umjetnika u umjetničko- 

nastavnom zvanju ponio je doc. art. Hrvoje Urumović s Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. 
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U kategoriji znanstveni novaci i asistenti nagrađeni su doc. dr. sc. Jasmina Dlačić s Ekonomskog 

fakulteta za društvene i humanističke znanosti, dr. sc. Tihana Tršan s Medicinskog fakulteta za 

biomedicinske i biotehničke znanosti, te Ervin Kamenar, mag. ing. el. s Tehničkog fakulteta za 

tehničke i prirodne znanosti. 

 

Vizija Zaklade je da njen rad i rezultate prepoznaju građani i sudjeluju u aktivnostima volontiranjem, 

drugim oblicima rada ili financiranjem. Stoga su ove godine prvi put dodijeljene zahvalnice 

pojedincima i ustanovama koji su Zakladu zadužili svojim radom i aktivnim podupiranjem. 

 

Dobitnici zahvalnica su umirovljeni profesor dr. sc. Boris Pritchard, član Upravnog odbora Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci (2011. – 2015. godine) za uloženi trud u unapređenju rada Zaklade Sveučilišta u 

Rijeci; prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić, član Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci (2004. – 

2015. godine) za dugogodišnja nastojanja u unapređenju rada Zaklade Sveučilišta u Rijeci; Ania 

Škrobonja za volonterski doprinos i uspješnu suradnju na projektu „Humanitarna aukcija slika“; 

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci za potporu u organizaciji Humanitarne aukcije slika 2015. 

godine i doprinos ostvarivanju misije Zaklade Sveučilišta u Rijeci; Grad Kastav za uspješnu suradnju na 

projektu „Akademski zec“ 2015., te promociju Zaklade Sveučilišta u Rijeci u široj zajednici; te dioničko 

društvo METIS za višegodišnju suradnju pri organizaciji Humanitarne aukcije slika, kao i trajnoj 

potpori povezivanja akademske zajednice i gospodarstva. 
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6. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 
 
 
U prilogu ovog Godišnjeg izvješća dostavljamo: 

 Bilancu Zaklade na dan 31.12.2015. 

 Račun prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.  

 Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. 

 

 Bilješke uz temeljna financijska izvješća 
 

Budući da temeljna financijska izvješća ne sadrže specifikaciju projekata za koje su 

upotrebljena te budući da vrijednost pojedinih projekata ne uključuje u svim slučajevima izravnu 

uplatu na račun Zaklade, nastavno iznosimo sljedeće bilješke radi potpunosti financijskog izvješća za 

izvještajnu godinu.  

 

Tablica 6.1.-1. Obrazloženje izvora sredstava 

 

Izvori sredstava temeljem potpisanih ugovora, redovitih prihoda i vlastita 
sredstva  

HRK 

Uplate osnivača:   

 - Sveučilište u Rijeci 0,00 

 - Grad Rijeka 100.000,00 

- Grad Rijeka (uplata za 2014.)  100.000,00 

 - Primorsko-goranska županija  200.000,00 

Sveučilište za Natječaj za poticanje i povećanje broja publiciranih 

sveučilišnih udžbenika 
27.531,62 

Donacije (Grad Kastav) 5.000,00 

Humanitarna aukcija slika 2014. DUG (RB Auto 5.200,00 kn, D. Brajković 

800,00 kn, Triglav osiguranje 1.800,00 kn) 
12.800,00 

Humanitarna aukcija slika 2015. 46.410,00 

Ostali prihodi (prijave na natječaje 3.600,00 kn i povrat sredstava 2.002,03 

+ 737,90) 
6.339,93 

Kamate na oročena sredstva i na sredstva na žiro računu  38.044,00 

UKUPNO  536.125,55 
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Tablica 6.1.-2. Obrazloženje utrošenih sredstava 

 

Troškovi temeljem raspisanih Natječaja, projekata Zaklade i redovitih 

troškova poslovanja Zaklade  
U kunama 

Sredstva distribuirana u sveučilišnu zajednicu temeljem natječaja i 

nagrada: 

Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti (50.000,00 kn) 

Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti (50.000,00 kn)  

Natječaj za dodjelu dviju financijskih potpora za razvojne studentske 

razmjene (1.514,00 kn)  

Natječaj za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika 

(23.531,62 kn) 

Nagrada (58.000,00 kn) 

183.045,62 

Sredstva utrošena za obavljanje djelatnosti Zaklade:   

Troškovi plaća zaposlenika, naknade za prijevoz, naknade ravnateljici, 

službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnica Zaklade 

* Troškovi službenog puta u Brisel bit će refundirani u ožujku 2016. 

179.637,92 

Troškovi rada preko ugovora (autorski rad Andrea Laurić – 8.262,90 kn 

(3.943,66 kn + 4.319,24 kn); autorski rad Saša Dupor - 6.885,76 kn 

(3.755,87 kn i 3.129,89 kn), ugovor o djelu Boris Golob - 403,51 kn (za 

potrebe HEP evaluacije), naknada za rad Službi za računovodstvo 

Sveučilišta u Rijeci (12.000,00 kn); usluge prijevoda - udruga „Kombinat“ za 

izradu Zakladine brošure 268,00 kn) 

27.820,17 

Grafičke usluge i troškovi tiska 516,25 

Troškovi uredskog materijala i reprezentacije 1.666,01 

UKUPNO  392.685,97 
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7. STATISTIKE 

 

Tablica 7.-1. Ukupno prikupljena sredstva u 2015. godini 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

957.055,00 1. 289.751.22 1.560.243,7 1.587.184,76 1.142.386,19 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

1.229.738,05 1.225.875,24 1.252.849,58 687.282,49 305.000,00 

 

Tablica 7.-2 . Ukupno dodijeljena sredstva temeljem Natječaja i projekata u 2015. godini 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

992.740,00 1.201.878,7 1.205.891,10 843.775,24 865.244,56 

 

2012. 2013. 2014. 2015. 

1.006.688,47 876.290,26 577.893,50 183.045,62 

 

Tablica 7.-3. Ukupan broj korisnika sredstava Zaklade u 2015. godini  

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

192 249 335 352 243 212 

  

2012. 2013. 2014. 2015. 

239 207 121 62 

 

Tablica 7.-4. Drugi suradnici u radu Zaklade u 2015. godini 

Drugi suradnici u radu Zaklade Broj 

Članovi stručnih povjerenstava 8 

Volonteri/ke 4 

Ukupno 12 
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Tablica 7.-6. Mjerljivi rezultati rada Zaklade u 2015. godini 

 
Djelatnosti Zaklade 
 

Broj 

Broj organiziranih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova koji su 

financijski podržani 
0 

Broj izdanja (knjiga i časopisa) unutar kategorije izdavačka djelatnost koji su 

financijski podržani 
23 

Broj članova sveučilišne zajednice koji su sudjelovali na stručnom 

usavršavanju (domaći i međunarodni znanstveni skupovi) uz potporu Zaklade  
0 

Broj studentskih projekata koji su financijski podržani 22 

Broj studenata čije je stručno usavršavanje financijski podržano 5 

Nagrade Zaklade  

 
7 

UKUPNO 

 
57 



8. PRILOZI 

8.1.  Zahvalnice Zakladi 
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8.2. Javna vidljivost (pressclipping izdvojeno) 
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8.3.  Rezultati natječaja za sufinanciranje studentskih projekata i usavršavanja  
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8.4.  Rezultati natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti  
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8.5. Odluka o dodjeli sredstava Natječaja za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika  
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