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Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci 
u okviru programskih sredstava projekta  

Unapređenje izvedbenih modusa nastave 
 

kategorija 

POTICANJE I POVEĆANJE BROJA PUBLICIRANIH SVEUČILIŠNIH UDŽBENIKA1 
 

donosi sljedeću 
O D L U K U 

o dodjeli sredstava 
Natječaja za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika 

 
I. 

Proračun projekta „Unapređenje izvedbenih modusa nastave“ - Poticanje i povećanje broja publiciranih 
sveučilišnih udžbenika iznosi 50.000,00 kuna i namijenjen je poticanju publiciranja sveučilišnih udžbenika. 
Temeljem raspisanog Natječaja za poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika od 10. travnja 
2015. godine najviši iznos potpore iznosi 5.000,00 kuna.  
 

II. 
Na Natječaj je u zadanom ruku pristiglo šest prijava. Postupak vrednovanja izvršen je u skladu sa strateškim 
ciljevima Sveučilišta u Rijeci i ciljevima projekta Unapređenje izvedbenih modusa nastave, pri čemu je pet prijava 
na temelju ocjene stručnog povjerenstva pozitivno evaluirano, dok je jedna prijava povučena iz procedure, zbog 
odustanka prijavitelja. 

 
III. 

Od ukupnog proračuna projekta Unapređenje izvedbenih modusa nastave, dodijeljeno je 23.531,62 kuna za pet 
aktivnosti sukladno Tablici 1. u prilogu ove Odluke, a koja čini njezin sastavni dio. 
 

IV. 
Za sredstva proračuna ovoga Projekta koja nisu dodijeljena u iznosu od 26.468,38 kuna bit će raspisan novi 
natječaj. 
 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
        Predsjednica projektnog tima 

Izv.prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević 
 

 
 

                                                
1 Za provedbu natječaja administrativno je odgovorna Zaklada Sveučilišta u Rijeci. 



 
 
 
 

Tablica 1. Odobrene prijave na Natječaju za poticanje i povedanje broja publiciranih sveučilišnih udžbenika od 10. travnja 2015. 
 

 

Ime i prezime prijavitelja Naslov udžbenika 
Matična 

institucija 
Dodijeljeni 

iznos 

1. Izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić Upravljačka ekonomika  -teorija i praksa EFRI 5.000,00 

2. Damir Purković, prof. 
Osnove mehatronike:  

Za početno učenje i buduće nastavnike 
FFRI 5.000,00 

3. Doc. dr. sc. Arijana Krišković English in Radiologic Technology MEDRI 3.531,62 

4. Doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac Zbirka zadataka iz klasične mehanike 1 Odjel za fiziku 5.000,00 

5. Ervin Kamenar, mag. ing. el. 
Precizne konstrukcije i tehnologija mikro- i nanosustava I – 

Precizne konstrukcije 
TEHRI 5.000,00 

UKUPNO: 

 

23.531,62 

Stručno povjerenstvo:  
Doc.dr.sc. Alen Host 
Doc.dr.sc. Letricija Linardić 
Izv.prof.dr.sc. Žunić Kovačević Nataša 

 


