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Politika gospodarenja intelektualnim vlasništvom Sveučilišta u Rijeci daje smjernice za  

gospodarenje intelektualnim vlasništvom Sveučilišta i njegovih sastavnica za sve osoblje 

(akademsko i  administrativno) i studente (dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija), a 

u svrhu razotkrivanja, utvrđivanja i zaštite te komercijalizacije intelektualnog vlasništva. 

 

Strateško opredjeljenje Sveučilišta u Rijeci je biti istraživačko sveučilište što je jasno iskazano u 

viziji Strategije razvoja Sveučilišta u Rijeci 2007-2013: 

„Sveučilište u Rijeci bit de istraživačko sveučilište s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na 
održivi razvoj koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i 
koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za 
razvoj zajednice, uključenošdu u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog 
obrazovanja, najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti Sveučilište u Rijeci pokazat de svoju 
javnu odgovornost i pridonijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja. Sveučilište u Rijeci bit de 
dinamično sveučilište koje sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih 
karijera te omoguduje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakoga pojedinca (nastavnika, 
asistenta, administratora i studenta).“ 
 
Isto tako, kroz  Strateški cilj 2 Strategije razvoja Sveučilišta u Rijeci 2007-2013: 

„Istraživačko sveučilište s utvrđenim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim 

istraživanjima, institucionalnom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko vedom 

znanstvenom produkcijom.“ 

U okviru Strateškog cilja 2  posebno su istaknuti inovacije i infrastruktura: 

“Podizanje istraživačkih aktivnosti u temeljnim istraživanjima i širenje istraživačke baze preduvjeti 

su za razvijanje primijenjenih i razvojnih istraživanja koja de rezultirati inovacijama i povezivanjem 

s lokalnom zajednicom i gospodarstvom. Produktivna istraživanja i inovacije zahtijevanju 

kombinaciju znanja i resursa širenje istraživačke baze te najvišu razinu organiziranosti. Zbog toga 

de Sveučilište u Rijeci uspostaviti inovacijski sustav Sveučilišta koji de obuhvatiti infrastrukturna 

rješenja, organizacijske i  legislativne okvire te financijske instrumente za povezivanje istraživača, 

studenata, gospodarstvenika i šire zajednice u cilju razvijanja inovacijske kulture i gospodarstva 

temeljenog na znanju.“ 
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Preporuke Strategije razvoja Sveučilišta u Rijeci 2007-2013 postavljaju pred Sveučilište 

nedvosmislene ciljeve poticanja i stvaranja uvjeta za vrednovanje interdisciplinarnih istraživanja te 

značajnijeg povezivanja Sveučilišta s gospodarstvom i lokalnom samoupravom. Takvo svoje 

opredjeljenje Sveučilište dokazuje izgradnjom Sveučilišnog kampusa na Trsatu kojim de se 

zadovoljiti standardi najsuvremenijih sveučilišta te postidi uvjeti koji omoguduju istraživački rad u 

specijaliziranim i suvremeno opremljenim laboratorijima.  

Strateška opredjeljenja Sveučilišta jasno pokazuju snažnu usmjerenost Sveučilišta k istraživanju i 

utvrđivanju pozicije istraživačkog sveučilišta te namjeru njegova što tješnjeg povezivanja s 

gospodarstvom radi komercijalizacije znanja proizvedenih na Sveučilištu na dobrobit Sveučilišta, 

njegovih istraživača i svega osoblja, ali i šire društveno-gospodarske zajednice. To neumitno 

namede potrebu za intenzivnijom zaštitom i sustavnim upravljanjem intelektualnim vlasništvom. 

U okviru ovih zadataka koje je pred sebe postavilo Sveučilište, stvorene su potporne institucije i 

strukture Sveučilišta koje olakšavaju komercijalizaciju istraživačkih rezultata. Znanstveno-

tehnologijski park u Rijeci inkubira novonastale, na znanju utemeljene tvrtke. Ured za transfer 

tehnologije Sveučilišta u Rijeci procjenjuje, štiti i komercijalizira intelektualno vlasništvo nastalo na 

Sveučilištu.  

Sinergijskim djelovanjem potpornih institucija i struktura, jasnim zagovaranjem Sveučilišta kao 

istraživačkog i usmjeravanjem sveg osoblja k ovim ciljevima stvorena je podloga za snažnije 

povezivanje gospodarstva i Sveučilišta, rast proizvodnosti i konkurentnosti svih sudionika u tom 

procesu i svekoliki razvoj društva u kojem živimo i djelujemo. 
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Potrebnu infrastrukturu za uspješno provođenje inovacijske politike i zaštitu intelektualnog 

vlasništva, Sveučilište je osiguralo kroz:  

Ured za transfer tehnologije (UTT) pri Sveučilištu u Rijeci, sa zadadom: 

stimuliranja i pružanja pomodi sudionicima u stvaranju, zaštiti i komercijalizaciji intelektualnog 
vlasništva na Sveučilištu; 

omogudavanja široke praktične primjene intelektualnog vlasništva Sveučilišta u gospodarstvu; 

osiguranja pravedne raspodjele financijskih sredstava prihodovanih komercijalizacijom na sve 
sudionike u procesu stvaranja intelektualnog vlasništva Sveučilišta; 

osiguranja povrata sredstava od komercijalizacije intelektualnog vlasništva Sveučilišta radi 
ulaganja u poticanje daljnjeg razvoja obrazovnog, znanstvenog i svekolikog drugog potencijala 
Sveučilišta. 

 

Znanstveno-tehnologijski park d.o.o. (ZTP), sa zadadom: 

formiranja i inkubiranja novih trgovačkih društava; 

razvoja novih proizvoda, modela, prototipova i opdenito novih tehnologija; 

poticanja poduzetništva utemeljenog na znanju, inovativnosti i novim tehnologijama kroz 
usluge koje de pružati znanstvenicima i inovatorima; 

stvaranja znanstveno-tehnologijskog i poslovnog okruženja koje nadahnjuje i potiče razvoj 
znanosti, inovativnosti, stvaralaštva i poduzetnički duh kroz pružanje optimalne infrastrukture, 
stručnih usluga, savjetovanja i pristupa strateškom umrežavanju (networking). 
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Pojam intelektualno vlasništvo (IV) podrazumijeva sve intelektualne tvorevine nastale kao 

rezultat istraživanja, znanstvenog, stručnog i svakog drugog djelovanja koje su podobne za pravnu 

zaštitu. Primjerice, patent je isključivo pravo ograničenog trajanja kojim se štite tehnologijski 

izumi, dok je  industrijski dizajn također isključivo pravo vremenski ograničenog važenja kojim se 

štiti vanjski izgled predmeta. Takva pravna zaštita priznaje se prvenstveno radi nagrađivanja 

stvaratelja,  poticanja stvaralačkog rada u bududnosti i zaštite ulagača.  

Politika gospodarenja IV Sveučilišta u Rijeci odnosi se na ono IV nastalo na Sveučilištu i/ili 

njegovim sastavnicama, u kojem se koriste sredstva Sveučilišta i/ili njegovih sastavnica (u opremi, 

uslugama, novcu, vremenu itd.), uključujudi osobito one intelektualne tvorevine koje su nastale u 

radu ili u svezi s radom na Sveučilištu i/ili njegovim sastavnicama.  

Opdi cilj ove politike je stvoriti okvire za poticanje istraživačkog i inovativnog rada (temeljnog i 

primijenjenog) na Sveučilištu i svim njegovim Sastavnicama te za pravednu raspodjelu sredstava 

ostvarenih nad stvorenim intelektualnim vlasništvom nagrađujudi stvaralaštvo i inovativnost 

institucija i pojedinaca, kao i potaknuti šire sudjelovanje privatnih i javnih organizacija u 

zajedničkim projektima sa Sveučilištem i njezinim Sastavnicama, kako na regionalnoj, nacionalnoj, 

tako i na međunarodnoj razini. 

Posebni ciljevi su: 

podržati rad Ureda za transfer tehnologije; 

kroz Ured za odnose s javnošdu Sveučilišta stalno promovirati istraživanje i inovativnost; 

stvoriti mrežu podrške istraživačima kako bi im se olakšala zaštita i komercijalizacija 
intelektualnog vlasništva; 

kroz postojede institucije podrške (ZTP i UTT) omoguditi inovativnim projektima nesmetan 
razvoj do faze komercijalizacije;  

kroz Pravilnik o IV Sveučilišta osigurati pravni okvir za procjenu, zaštitu i komercijalizaciju 
intelektualnog vlasništva.  
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Sveučilište je Pravilnikom o IV Sveučilišta uredilo pitanja razotkrivanja, procjene, zaštite i 

komercijalizacije intelektualnog vlasništva na Sveučilištu i njegovim sastavnicama. O nastanku 

intelektualne tvorevine znanstveno, stručno i administrativno osoblje Sveučilišta i njegovih 

sastavnica, obavještava Ured za transfer tehnologije putem čelnika Sastavnice. Ova obavijest 

podnosi se u obliku standardiziranog obrasca o razotkrivanju intelektualnog vlasništva Sveučilišta 

u Rijeci. 

 

Sa svim intelektualnim tvorevinama treba postupati u skladu s nacionalnim i međunarodnim 

propisima o intelektualnom vlasništvu i njihovoj zaštiti. Svaka publikacija i javno objavljivanje 

rezultata istraživanja prije podnošenja formalne prijave patenta, industrijskog dizajna ili nekog 

drugog registriranog prava, može značiti nemogudnost njegove pravne zaštite. S obzirom na 

složenost procesa zaštite, sve osobe koje sudjeluju u procesu stvaranja intelektualnog vlasništva 

treba poticati na otkrivanje rezultata svojih istraživanja UTT-u u što ranijem stadiju, kako bi UTT 

mogao poduzeti potrebne mjere opreza u očuvanju prava na zaštitu intelektualnog vlasništva. 

 

Komercijalizacija prava intelektualnog vlasništva može se provesti kroz prijenos ili licenciranje 

intelektualnog vlasništva ili pak osnivanjem novog trgovačkog društva, što ovisi o vrsti i obilježjima  

predmetnog intelektualnog vlasništva te okolnostima na tržištu. Sveučilište de kroz UTT i ZTP za 

svaku razotkrivenu tvorevinu, za koju na temelju objektivnih pokazatelja utvrdi da posjeduje 

komercijalni potencijal, pružiti potporu u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva. 
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Za uspješno ostvarenje zadataka koje si je postavilo Sveučilište presudni su sljededi čimbenici:  

uspostavljanje potrebne inovacijske infrastrukture na Sveučilištu sa svim relevantnim 
dokumentima i odgovornim osobama; 

izrada i upravljanje bazom intelektualnog vlasništava i kompetencija Sveučilišta i 
sastavnica; 

uspostavljanje sustava mjerenja i nadzora provedbe politike; 

sustavno informiranje osoblja na Sveučilištu i sastavnicama o intelektualnom 
vlasništvu, njegovoj zaštiti i načinima na koje se njime može gospodariti; 

poticanje kontinuirane suradnje i istraživanja unutar Sveučilišta i svih sastavnica te 
potpornih institucija, kao i njihove suradnje s gospodarstvom na regionalnoj, 
nacionalnoj i međunarodnoj razini; 

redovito pradenje ostvarenih ciljeva i javno izvješdivanje. 
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