
1 
 

   

 

 

 

 

NAGRADA RIJEČKO ISKUSTVO ZA RIJEČKU IZVRSNOST 

Program RIJEČKA IDEJA – smjer POTICAJ 

 

UVJETI I UPUTE ZA PRIJAVU 

 

 

 

1. Cilj i svrha  

 

Natječaj za dodjelu nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost, RI za RI (u daljnjem tekstu 
Natječaj) se provodi u sklopu Zakladinog programa Riječka ideja – smjer Poticaj, a sukladno 
Prioritetnim i strateškim smjernicama Zaklade Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2018.-2021. Cilj i 
svrha Natječaja je prepoznavanje, vrednovanje te nagrađivanje studenata Sveučilišta u Rijeci koji 
su se istaknuli svojim izvrsnim uspjehom tijekom školovanja, te iznimna postignuća u drugim 
oblicima javnog djelovanja - volonterski rad (iznimno u obzir će se uzeti i drugi oblici društvenog 
angažmana - umjetnost, kultura, sport. istraživanje). 
 
Izrazi koji se za fizičke osobe u  Natječaju  te Uvjetima i uputama za prijavu koriste u muškom rodu 
su neutralne i odnose se na osobe muškog i ženskog spola. 
 
2. Trajanje i fond nagrada  

 

Natječaj za nagradu RI za RI otvoren je od 2. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. odnosno do iscrpljenja 
sredstava. Trenutna sredstva predviđena za dodjelu na godišnjoj razini tijekom 2020. iznose 
10.000,00 kn (deset tisuća kuna), uz mogućnost obnove sredstava Fonda o čemu će korisnici biti 
obaviješteni. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po pojedinoj prijavi je 4.000,00 kn (četiri 
tisuće kuna). U slučaju nedovoljnog broja prijava, ili drugog opravdanog razloga, Zaklada 
Sveučilišta u Rijeci zadržava pravo mogućnosti produljenja roka natječaja, odnosno prebacivanja 
neutrošenih sredstava u narednu godinu provedbe. 
 

3. Kandidati  

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci, svih razina i smjerova. Natječaj je 
otvoren za hrvatske i strane državljane koji imaju status redovnog ili izvanrednog studenta 
Sveučilišta u Rijeci (ne odnosi se na studente u sklopu Erasmusa programa). Na natječaj se ne 
mogu prijaviti studenti čije je prosjek manji od 4,0. 
 
4. Kriteriji  
 
Izvrsnost u nastavnom procesu (prosječna ocjena koju je student postigao tijekom studija u 
prethodnoj akademskoj godini mora biti minimalno 4,0 ili više, odnosno 75%); iznimna 
postignuća u drugim oblicima javnog djelovanja - volonterski rad (iznimno u obzir će se uzeti i 
drugi oblici društvenog angažmana - umjetnost, kultura, sport. istraživanje); međunarodna 
prepoznatljivost prijavitelja; potencijal prijavitelja za daljnji napredak i razvoj i doprinos 
prijavitelja daljnjem unaprjeđenju, razvoju, primjeni i popularizaciji znanstvenog, umjetničkog, 
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stručnog i drugog rada riječkih sveučilišnih nastavnika (s posebnim naglaskom na  članove Vijeća 
professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci). 
 
5. Prijava  

 

Prijava se sastoji od ispunjenog i potpisanog Obrasca za prijavu, te obavezne i dodatne 

dokumentacije. 

Obavezna dokumentacija 

• životopis (Europass CV format) 
• potvrda o boravku u RH (samo za strane studente) 
• potvrda o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci   
• preslika žiro računa prijavitelja 
• službene potvrde koje dokazuju izvrsnost u nastavnom procesu (prijepis ocjena, uvjerenja itd.)1  
•potvrde/dokumenti/preslike/medijska izvješća i drugi relevantni dokazi kojima student   
potvrđuje svoj volonterski rad, odnosno druge oblike postignuća koja prilaže prijavi  
  
Dodatna dokumentacija 
• ostala relevantna dokumentacija kojom se potkrepljuje prijava (preporuke i slično)2 

6. Podnošenje prijava 

Prijave se dostavljaju na e-mail zaklada@uniri.hr i u jednom otisnutom primjerku najkasnije do 
30. rujna 2020. na adresu Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka s 
naznakom „Prijava na natječaj nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost (RI za RI-smjer 
POTICAJ)“. 
 
7. Vrednovanje prijava  

Pristigle prijave mogu otvoriti zaposlenici Zaklade kako bi ustanovili administrativne detalje te 
poslali obavijest pošiljateljima o primitku prijave. Samo prijave koje zadovoljavaju sve uvjete 
ulaze u postupak vrednovanja. Provedba Natječaja definirana je Zakladinim Pravilnikom o 
uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a 
vrednovanje prijava provodi se u skladu s Preporukama za vrednovanje prijava, projekata, 
programa i drugih djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Vrednovanje prijava sastoji se od 
evaluacije prijava i prijedloga stručnog povjerenstva, te konačne odluke koju donosi Upravni 
odbor Zaklade.  
 
8. Evaluacijski postupak 
 
Stručno povjerenstvo u sklopu Nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost u pravilu se sastoji 
od tri člana Vijeća professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci, koji među sobom biraju predsjednika 
povjerenstva. Stručno povjerenstvo se imenuje na period od godine dana. Članove stručnog 
povjerenstva imenuje Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog ravnateljice. 
Stručno povjerenstvo procjenjuje prijave u pravilu jednom godišnje neposredno nakon isteka 
roka prijava na natječaj i administrativne provjere.   
 
 
 

                                                           
1 Za studente prve godine studija u obzir se uzima preslika svjedodžbe ili potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne 
školske godine. 
2 Preporuke ne starije od tri mjeseca, te pisane namjenski za potrebe prijave na natječaja RI za RI. 

mailto:zaklada@uniri.hr
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9. Odluka o rezultatu i pravo na prigovor 
 
Temeljem rezultata evaluacije Stručno povjerenstvo predlaže odluku o rezultatima natječaja 
Upravnom odboru Zaklade koje donosi konačnu odluku o dobitnicima i iznosu nagrade. Rezultate 
natječaja Zaklada će objaviti na svojim stranicama zaključno do 30. listopada 2020., a kandidati i 
prijavitelji će o rezultatima biti obaviješteni i elektroničkom poštom3. Kandidati koji nisu ostvarili 
pravo na sredstva Fonda mogu u roku od 8 dana od objave rezultata podnijeti pisani upit. U obzir 
će se uzimati vlastoručno potpisani upit (skeniran) i dostavljen isključivo elektroničkom poštom 
na adresu: zaklada@uniri.hr, s naznakom Fonda. Na svaki upit, ured Zaklade je dužna odgovoriti. 
 
10. Ugovor, dodjela sredstava i način isplate 
 
Prava i obveze dobitnika sredstava bit će regulirane ugovorom, te će biti organizirano javno 
uručivanje nagrada. Isplata Nagrade vršit će se na žiro račun prijavitelja. Zaklada nije odgovorna 
za eventualne dodatne porezne i druge ili troškove. Povodom dodjele nagrade bit će organizirano 
javno potpisivanje ugovora i uručivanje potvrda o nagrađivanju. 
 
11. Mjere za zaštitu od mogućeg sukoba interesa 

Zaklada slijedi najviše profesionalne i etičke standarde u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u 
Rijeci te očekuje da se ti standardi poštuju prilikom provedbe djelatnosti podržanih od strane 
Zaklade. Tijekom procesa vrednovanja i odabira prijava te u procesu njihove provedbe, svaki oblik 
diskriminacije, uznemiravanja te odstupanja od načela objektivnosti i nepristranosti smatra se 
neprihvatljivim. Očekuje se od članova Upravnog odbora i svih osoba uključenih u djelatnosti 
podupirane od strane Zaklade da izbjegavaju svaki oblik sukoba interesa. 
 

12. Tajnost podataka 

Prijava i njezin sadržaj bit će u procesu vrednovanja tretirani u povjerenju. Od prijavitelja se 
očekuje da u Obrascu za prijavu izričito označe povjerljive podatke ako postoje. 
 

                                                           
3 U slučaju produženja roka donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Zaklada Sveučilišta u Rijeci dužna je o tome 
obavijestiti prijavitelje. 


