
 

 
 
 

 

Klasa: 003-01/21-01/08 
Ur. broj: 2170-57-06-21-1 
 

Rijeka, 15. lipnja 2021. 
 

 
Zapisnik 93. sjednice Upravnog odbora Zaklade  

održane 14. lipnja 2021.  

 

 

Sjednica je održana 14. lipnja 2021. u 18:00 h  putem Zoom platforme. 
Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade,  a sjednici su prisustvovali: 
 
- prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik Upravnog odbora 

- mr. sc. Edita Stilin 
- Sanda Sušanj, prof. 

- prof. emeritus Bruno Grbac 
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.  

- izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić 
 

te u ime Zaklade Sveučilišta ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić. 
 

Predložen je sljedeći  Dnevni   red  

 

1.          Usvajanje dnevnog reda 93. sjednice Upravnog odbora 
2.          Zapisnik 92. sjednice Upravnog odbora  

3.          Radna skupina za izradu strateških smjernica Zaklade 2022. – 2025. 

4.          Natječaj na ravnatelja/icu Zaklade 2021. – 2025. – predstavljanje kandidata 
5.          Imenovanje ravnatelja (m/ž) Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 
6.          Ostavka ravnateljice izv. prof. dr. sc. Ive Rinčić s mjesta ravnateljice 

7.          Razno 
 

 
1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 

2. Zapisnik 92. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

3.  Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec dao je riječ ravnateljici izv. prof. dr. sc. Ivi 
Rinčić kako bi obrazložila detalje formiranja radne skupine za izradu strateških smjernica Zaklade 
2022.-2025. Ravnateljica Rinčić iznosi kako do sad u pravilu tijekom rada Zaklade nisu bile formirane 

radne skupine za izradu strateških smjernica, no nastavno navodi kako je Upravni odbor ove godine 
odlučio kako bi bilo dobro uključiti i neke vanjske članove u samu izradu strateških smjernica kako 
bi time doprinijeli drugačijem shvaćanju strateških smjernica i širem shvaćanju smjera rada Zaklade. 
Temeljem navedenog predloženo je da se formira radna skupina od predstavnika Sveučilišta, Grada 
Rijeke, Primorsko-goranske županije te Savjeta za konkurentnost. Temeljem toga upućen im je upit 



za prijedlog članova te je formiran postojeći prijedlog radne skupine. Radna skupina potpomogla bi 

novoj ravnateljici Zaklade u izradi strateških smjernica koje bi potom bile upućene na konačnu 
odluku Upravnom odboru Zaklade. Prof. dr. sc. Damir Zec postavlja pitanje o roku za pripremu 
strateških smjernica, na što ravnateljica Rinčić potvrđuje da bi isti trebao biti spreman do kraja 2021. 

i bile bi na snazi od 2022. godine. Profesor Zec navodi kako bi volio da osnivače Zaklade službeno 

obavijestimo o tome koja je konačna vizija daljnjeg rada Zaklade. Nadalje, navodi da bi radna 
skupina u dogovoru s novom ravnateljicom trebala pripremiti prijedlog strateških smjernica 
najkasnije do 1. prosinca 2021. godine kako bi se iste mogle odobriti do kraja godine. Ravnateljica 

Rinčić sugerira da rok ipak bude malo ranije poradi većeg prostora za eventualne korekcije ukoliko 
bude potrebe za istima kako bi se nesmetano omogućilo daljnji rada, na što se profesor Zec uključuje 

sa zaključkom da će odluku o tome ipak finalno prepustiti novoj ravnateljici Zaklade. 
 
Radna skupina za izradu strateških smjernica Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2022. – 2025. jednoglasno 

je prihvaćena.  

 

4.  Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec predaje riječ ravnateljici Rinčić da ukratko 
iznese opće informacije o raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja (m/ž) Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci. Ravnateljica Rinčić iznosi kako je natječaj bio raspisan 3. svibnja te je bio otvoren do 10. 
lipnja 2021. te je na njega pristigla jedna (1) prijava. Navodi kako njen mandat ističe 2. listopada 

2021. no spletom okolnosti napušta poziciju ravnateljice i prije navedenog datuma. Po isteku roka 
prijava na natječaj izrađen je kratak zapisnik natječaja koji je upućen članovima Upravnog odbora 

kao i svi materijali prijave na natječaj. Prijava zadovoljava sve administrativne uvjete natječaja, te 
daje riječ prijavljenoj kandidatkinji za kratko predstavljanje članovima Upravnog odbora. 

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ izv. prof. dr. sc. Bojani Ćulum Ilić za predstavljanje.  
 

Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić zahvaljuje za riječ, te nastavno navodi kako bi se na samom 
početku ukratko predstavila. Ističe kako je od 2005. godine zaposlena na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci te da od tad kontinuirano djeluje u sustavu visokog obrazovanja, te navodi kako 

je od samih početaka, od vremena mandata bivše ravnateljice prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržije, 

pratila rad Zaklade, a prijavu na natječaj za ravnatelja Zaklade smatra i svojim osobnim izazovom u 
radu. U svojih 15 godina rada na Sveučilištu nastojala je graditi i nadograđivati svoju akademsku 

karijeru te biti aktivna na raznim regionalnim i globalni znanstveno-istraživačkim projektima. 

Smatra da je kroz svoj znanstveno-istraživački i nastavni rad jako puno naučila i ovo bi joj bio novi 
moment i izazov u razvoju, te da je nakon toliko godina djelovanja u sustavu ovo iskorak koji bi joj 
bio dovoljno zanimljiv, a svojim dosadašnjim iskustvom bi mogla ponuditi neku novu viziju Zaklade.  

Pohvaljuje rad dosadašnje ravnateljice izv. prof. dr. sc. Ive Rinčić te smatra kako je također važno 
njegovati dosadašnji rad uz moguće daljnje modifikacije, a nadalje navodi kako je svoj prijedlog rada 

bazirala na temelju činjenice da je Sveučilišta u Rijeci član projekt Young Universities for the future 
of Europe, gdje je i sama voditeljica jednog od radnih paketa, te smatra da bi se pojedini programi 
također mogli djelomično institucionalizirati kroz Zakladu, kako bi se aktivnom komunikacijom sa 

zajednicom moglo značajno doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života. Više o samoj ideji rada i viziji 

detaljno iznosi u svoj pisanom dokumentu Prijedlog strateških smjernica i plan rada Zaklade.  

 
Drugi dio priče je povezan s uključivanjem područnih otoka sa znanstvenim i/ili umjetničkim 
programima kako bi se i njima omogući pristup i zadovoljile određene potrebe. Što se tiče 

vrednovanja znanja, smatra da je to do sad bilo jako prisutno u Zakladi te da taj odnos treba i dalje 
njegovati, te također smatra kako bi Zaklada i dalje trebala biti potpora podupiranju ostvarenja i 
Sveučilišnih strateških smjernica.  Nadalje navodi kako ima i šestogodišnje iskustvo u radu u udruzi 
civilnog društva SMART tako da ima iskustva u provođenju raznih programa i projekata, te još uvijek 



kroz svoje sadašnje programe i rad surađuje s neprofitnim civilnim organizacijama te smatra da se 

u civilnom društvu i zajednici nalazi vrijednost čiji potencijal treba iskoristiti.   
 
Profesor Damir Zec zahvalio se izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić na predstavljanju te iznošenju 

svojih planova i ideja, te upućuje ostale članove Upravnog odbora na eventualna dodatna pitanja.  

 
Prof. emeritus Bruno Grbac sugerira moguću suradnju odnosno uključivanje u pojedine ideje i osvrt 
i Sveučilišta za treću životnu dob, što izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić pozdravlja kao ideju i ostavlja 

otvoreno kao opciju za moguću implementaciju u buduće planove. Boris Popović, MBA, dipl. ing. 
također navodi kako između gospodarskog sektora i Sveučilišta zapravo ne postoji ozbiljna 

suradnja, te navodi nedostatak transfera znanja sa Sveučilišta u gospodarski sektor kao problem, a 
kao drugi problem smatra kako je kreiranje kadrova prema potrebama gospodarstva nedostatno, 
time upućujući na potrebe i mogući smjer u kojem bi Zaklada mogla doprinijeti.  

 

Predsjednik Upravnog odbora zaključuje ovim točku dnevnog rada. 

 
5.  Prof. dr. sc. Damir Zec upućuje prisutne članove Upravnog odbora da se izjasne po pitanju 
imenovanja izv. prof. dr. sc. Bojane Ćulum Ilić za novu ravnateljicu Zaklade Sveučilišta u Rijeci u 
sljedećem mandatnom razdoblju.  

 
Svi članovi Upravnog odbora suglasni su s imenovanjem izv. prof. dr. sc. Bojane Ćulum Ilić za novu 

ravnateljicu Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 
 

6. Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec također otvara točku pitanja ostavke izv. 
prof. dr. sc. Ive Rinčić s mjesta ravnateljice. Upućuje upit izv. prof. dr. sc. Bojani Ćulum Ilić s kojim 

datumom može preuzeti ulogu ravnateljice. Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić navodi kako može 
preuzeti ulogu ravnateljice od trenutka imenovanja odnosno razrješenje izv. prof. dr. sc. Ive Rinčić s 

mjesta ravnateljice, te u potpunosti preuzeti daljnji rad. 

 

Svi članovi suglasni su s ostavkom izv. prof. dr. sc. Ive Rinčić s mjesta ravnateljice Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci.   

 

7.  Nije bilo dodatnih tema pod točkom razno. 
 
Sjednica je zaključena u 19:00 sati. 

 
 

Predsjednik UO-a:  

 

 

 

___________________ 

 prof. dr. sc. Damir Zec                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 Zapisnik sastavila:  bacc. oec. Petra Bačić 

 


