
NATJECANJE U IZRADI POSLOVNIH PLANOVA Riječki studenti u utrci za 12 tisuća 

kuna 

 

RIJEKA Ukupno 97 studenata Sveučilišta u Rijeci, 

okupljenih u 18 timova, jučer je u Znanstveno-tehnologijskom 

parku krenulo u utrku za 12 tisuća kuna, koje mogu zaslužiti 

izradom najboljeg poslovnog plana. Radi se o natjecanju u 

organizaciji sveučilišnog Ureda za transfer tehnologije i 

Znanstveno-tehnologijskog parka Rijeka, a poslovni slučajevi 

koncipirani su na stvarnim proizvodima i uslugama domaćih 

poduzeća. Timovi studenata radit će pod mentorom iz STeP-a 

i UTT-a, a riječ je Aniti Klanac, Borisu Golobu, Nevenu Tamarutu i Lidiji Vitez. Osnovni je 

cilj natjecanja pružiti priliku studentima za pokazivanje stečenih znanja i vještina, te usvajanje 

novih u suradnji s mentorom, a poduzećima pružiti mogućnost dobijanja novih rješenja u 

plasiranju proizvoda na tržište. Tijekom natjecanja studenti će moći odraditi jedan do dva 

intervjua s vlasnicima, odnosno direktorima poduzeća, a gotove poslovne slučajeve timovi 

moraju predati do 16. svibnja. Najuspješniji poslovni plan bit će nagraĎen s 12 tisuća kuna, 

dok će drugoplasirani tim zaslužiti osam tisuća kuna, a treći šest tisuća kuna.  

    Rektor prof. dr. Pero Lučin ocijenio je kako ovakvi projekti pomažu transformiranju 

Sveučilišta u Rijeci u sveučilište 3. generacije, koje podrazumijeva stvaranje poduzetničkog 

sveučilišta, razvoj inovacija, te njihov plasman u zajednicu radi razvoja ekonomije.  

    – Uspješno stvaranje poduzetničkog sveučilišta traži velik broj inovatora i povećanje 

inovatorskog kapaciteta sveučilišta, a mi smo inovatore odlučili tražiti meĎu studentima, 

rekao je Lučin.  

     

    Predstavnica jednog studentskog tima Marina Čulić vjeruje da će natjecanjem u izradi 

najboljeg poslovnog plana profitirati i studenti i uključena poduzeća, jer tvrtke će dobiti nove 

ideje, a studenti praktična znanja. Nataša Golik Klanac iz riječke konzalting tvrtke »as2con«, 

čija je ideja o brodogradilištu kao usluzi ušla meĎu četiri najbolja inovativna poslovna modela 

na natječaju tjednika »The Economist«, kazala je kako će se u natjecanju predstaviti s 

projektom razvoja broda za čišćenje mora. Studenti će, meĎu ostalim, morati izraditi i dva 

poslovna modela za proizvode tvrtke »e-glas«, koja se bavi razvojem sustava govornog 

upravljanja, a kako je objasnio dr. Miroslav Vrankić, radi se o sustavu »Servus« za 

upravljanje domom pomoću govora, te »Notariusu«, ureĎaju za automatsku transkripciju 

govora, zasad samo na engleskom jeziku.  

    Tim sastavljen od eksperata iz područja izrade i implementacije poslovnih slučajeva 

ocijenit će pristigle radove i odabrati najbolje, koji će biti prezentirani pred komisijom, 

najkasnije 25. svibnja. Odluka o najboljim timovima bit će objavljena na internetskim 

stranicama Sveučilišta, STeP-a i UTT-a, a nagrade će im biti svečano uručene istoga dana.  
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