
 
 

 
 
 
Klasa: 003-01/13-01/12 
Ur. broj: 2170-57-06-13-1 
Rijeka, 15. srpnja 2013. 
 

 
Na svojoj 56. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2013., a sukladno članku 14. al. 3. i 

članku 17. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci  
 

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 

donio je odluku o raspisivanju 

 
N A T J E Č A J A 

 

za  

imenovanje ravnatelja (m/ž)  

Zaklade Sveučilišta u Rijeci  

u  

mandatnom razdoblju 2013. – 2017. 

 
 

Sukladno čl. 19. Statuta Zaklade, ravnatelj: 

- organizira i vodi rad te poslovanje Zaklade,  

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zaklade,  

- provodi odluke Upravnog odbora,  

- predlaže Upravnom odboru akte Zaklade,  

- odgovoran je za zakonitost rada Zaklade,  

- predlaže Upravnom odboru savjetodavna i stručna tijela za ostvarivanje 
zakladne svrhe,  

- podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju 
Zaklade,  

- sastavlja izvještaje Upravnom odboru,  

- priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor.  

 



 
 

Ravnatelj Zaklade je počasna funkcija (bez sklapanja ugovora o radu ili drugog 

odgovarajućeg ugovora), a sukladno čl. 21. Statuta Zaklade, ravnatelj ima pravo na 

primjerenu nagradu za svoj rad i na naknadu troškova iz prihoda Zaklade. Odluku o 

visini nagrade donosi Upravni odbor Zaklade uz odobrenje Ministarstva uprave. 

 

Kandidati se mogu upoznati s dosadašnjim radom Zaklade, uključujući i strateške 

smjernice Zaklade za mandatno razdoblje 2013.-2017., na internetskim stranicama 

www.zaklada.uniri.hr. 

 

Uvjeti: 

- zaposlenik Sveučilišta u Rijeci, 

- znanstveno-nastavno zvanje docent ili više, 

- poželjne vještine i iskustva: komunikacijske i organizacijske vještine, vještine 

koordinacije i upravljanja projektima, iskustvo poslovnog planiranja i 

prikupljanja sredstava, 

- sukladno čl. 21. st. 1. Zakona o zakladama i fundacijama (NN br. 36/1995. i 

64/2001.) „osoba dostojna povjerenja s obzirom na stručnost, prethodni rad i 

vladanje“.  

 

Prijavi treba priložiti: 

- presliku ugovora o radu, 

- presliku izbora u najviše dostignuto znanstveno-nastavno zvanje, 

- životopis (u EU ili EUROPASS formatu),  

- druge dokaze o ispunjavanju uvjeta ili posjedovanju poželjnih vještina i 

iskustava, 

- plan rada za mandatno razdoblje 2013.-2017.  

 

Prijave slati isključivo zemaljskom poštom na adresu Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za imenovanje 
ravnatelja (2013.-2017.)“.  
 
Natječaj je otvoren od 15. srpnja do 30. kolovoza 2013. (datum poštanskog žiga). 
 
Kandidati će do 6. rujna 2013. biti obaviješteni o terminu razgovora i predstavljanja 
plana rada pred Upravnim odborom Zaklade. 
 
 
 
 
Ravnateljica Zaklade     Predsjednik Upravnog odbora 
 
 
 
dr. sc. Sanja Barić, izv. prof.    prof. dr. sc. Ivan Frančišković 

http://www.zaklada.uniri.hr/

