
                                                        
                                     

 

KLASA: 003-01/21-03/02 
URBROJ: 2170-57-01-21-522 
Rijeka, 21. prosinca 2021.  
 
 
Podržavajući dosadašnje rezultate rada Koordinacije povjerenika za ostvarenje globalnih ciljeva 
održivog razvoja, u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025., Senat Sveučilišta u Rijeci 
na svojoj 60. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine donosi  
 
 

Izjavu 
o prilagodbama i razvoju sveučilišnih politika i praksi 

u skladu s ciljevima održivog razvoja i klimatske neutralnosti 
 

1. Sveučilište u Rijeci je u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025., istaklo potrebu podizanja 
osviještenosti i snažnijeg konkretnog djelovanja u skladu s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih 
naroda (UN Sustainbale Development Goals, UN SDG) te načelima Europskog zelenog plana 
(European Green Deal). Politike i prakse vezane uz ciljeve održivog razvoja i klimatsku neutralnost 
treba razvijati u svim misijama Sveučilišta – obrazovnoj, istraživačkoj i javnoj misiji.  
 
2. Slijedom identificiranih globalnih ciljeva održivog razvoja koji predstavljaju institucionalne 
prioritete Sveučilišta u Rijeci, posebno se ističe potreba djelovanja u sljedećim ciljevima: A.) zdravlje 
i blagostanje (SDG 3); B.) kvalitetno obrazovanje (SDG 4); C.) zelene i plave politike s ciljem 
prevencije posljedica klimatskih promjena; D) odgovori na klimatske promjene (SDG 13);  E.) čista, 
pitka voda i higijenski uvjeti (SDG 6); F) pristupačna i čista energija (SDG 7); G) odgovorna potrošnja 
i proizvodnja (SDG 12). 
 
3. Slijedom Europskog klimatskog plana koji ima za cilj učiniti Europsku Uniju klimatski 
neutralnom do 2050. godine, Sveučilište u Rijeci identificira prioritetnim razvijati sljedeće politike i 
prakse: A.) kružna ekonomija, korištenje dugotrajnijih proizvoda koji se mogu popraviti i ponovo 
koristit, recikliranje; B.) renovirane i energetski učinkovite zgrade, čišća energija i vrhunske 
tehnološke inovacije, C.) čist zrak, čista voda, zdravo tlo, bioraznlikost; D.) transformacija navika u 
prijevozu prema korištenju javnog prometa i smanjenje ugljičnog otiska;  E.) osposobljavanje za 
vještine potrebne za tranziciju.  
 
4. Ovom Izjavom Senata Sveučilišta u Rijeci želi se istaknuti značaj dosadašnjih individualnih i 
institucijskih istraživačkih, nastavnih i organizacijskih politika i djelovanja Sveučilišta i svih njegovih 
sastavnica, te ukazati na područja i teme održivog razvoja i klimatskih promjena u kojima je moguće 
daljnje unaprjeđenje.      
 
5. Slijedom navedenog, ovom Izjavom Senat Sveučilišta u Rijeci, osigurava temelj za 
postupanje, i to:    

a. osnivanje interdisciplinarne radne skupine za donošenje akcijskog plana i/ili mjera za 
održivi razvoj i klimatsku neutralnost Sveučilišta u Rijeci 



                                                        
                                     

 

b. izradu snimke stanja koja uključuje identificiranje dobrih praksi i potreba na 
sastavnicama i Sveučilištu  

c. mapiranje postojećih kapaciteta u znanju, resursima i suradnjama koje mogu doprinijeti 
i/ili koje treba ostvariti u području navedenih djelovanja, 

d. identificiranje povezanih lokalnih, nacionalnih, europskih i globalnih strategija i politika 
te relevantnih dionika, uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu te predstavnike 
gospodarstva I civilnog društva, radi usklađenog djelovanja i uspješnog transfera znanja 

e. izradu akcijskog plana za doprinos ostvarenju navedenih ciljeva, uz prijedlog tijela koja 
bi osiguralo provedbu i praćenje predloženih mjera. 

 
 
 
 
 
 REKTORICA 
 prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

− Uredu rektorice, 

− sastavnicama Sveučilišta,  

− prorektorici za digitalizaciju i razvoj prof. dr. sc. Senki Maćešić, 

− Centru za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja, 

− pismohrani, ovdje. 
 


