
 

 

 
Klasa: 003-01/15-01/01 
Ur. broj: 2170-57-06-15-3 
 
Rijeka, 04. veljače 2015. 
 

Zapisnik 
65. sjednice UO-a Zaklade održane u periodu od 30. siječnja do 04. veljače 2015. godine (on-line) 

 
 
Sjednici su elektroničkim putem prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade: 
 
- prof. dr. sc. Ivan Frančišković, predsjednik 
- Sanda Sušanj, prof., potpredsjednica 
- prof. dr. sc. Boris Pritchard 
- prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić 
- mr. sc. Edita Stilin, 
te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić 
 
 
  Predložen je sljedeći 
 
D n e v n i   r e d 
 
 
Ad 1) Usvajanje Zapisnika 64. sjednice Upravnog odbora  

Ad 2) Prijedlog dobitnika sredstava u okviru natječaja  Energija za razvoj: Potpora studentskim idejama i 

projektima za razvoj zajednice – sredstva HEP-a 

Ad 3) Odobren zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za stručno osposobljavanje (Magdalena 

Butina) – prijedlog teksta Ugovora  

Ad 4) Raspisivanje natječaja za mjesto „asistentice za natječaje i projekte“ – do povratka radnice Iris 

Matković (ugovor na 5 sati) 

Ad 5) Razno 

5.1. Kupnja informatičke opreme zbog dotrajalosti računala u uredu Zaklade 

5.2. Na uvid –usklađeni Opći Pravilnik o radnim odnosima Zaklade Sveučilišta u Rijeci (prihvaćen na 

prošloj sjednici, usklađeni koeficijenti s osnovicom plaće izraženom u brutto iznosu, božićnica  300,00 kn)  

 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 1) 
Zapisnik sa 64. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) 
Prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić zamolio je da mu se dostave sažeci projekata natječaja za koji su sredstva 
osigurana na javnom natječaju HEP grupe za dodjelu donacija “Svjetlo na zajedničkom putu 2014“. Nakon 
dostavljenih sažetaka, prijedlog dobitnika sredstava u okviru natječaja „Energija za razvoj: Potpora 
studentskim idejama i projektima za razvoj zajednice“ jednoglasno je prihvaćen. 
 



 

 

 
Ad 3) 
Prijedlog teksta Ugovora između Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Magdalene Butine (stručno osposobljavanje) 
jednoglasno je prihvaćen.  
 
Ad 4) 
Prijedlog raspisivanja natječaja za mjesto „asistentice za natječaje i projekte“ – do povratka radnice Iris 
Matković (ugovor na 5 sati) jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 5) 
Sve teme pod točkom Razno jednoglasno su prihvaćene. 

 

 

 

Predsjednik UO-a:                                                                   Zapisnik sastavila:     

 

 

prof. dr. sc. Ivan Frančišković                                                   Sanja Lujić Pirc 


