
 
 
 
 
 
 
Na temelju Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti 
u godinama 2013., 2014. i 2015. (KLASA: 402-01/13-01/01; UR. BROJ: 2170-57-06-13-26, od 18. 
srpnja 2013. godine), sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u 
Rijeci, a temeljem Odluke Rektora (402-01/13-01/92; UR. BROJ: 2170-57-06-13-1, od 11. studenog 
2013. godine Sveučilište u Rijeci raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u 

Rijeci za 2013. godinu 
 
1. OPĆI DIO 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (KLASA: 402-
01/13-01/01; UR. BROJ: 2170-57-06-13-26, od 18. srpnja 2013. godine) koncem srpnja 2013. godine 
Sveučilištu u Rijeci doznačilo ugovoreni novčani iznos za 2013. godinu u iznosu od 6.226.633,37 kuna 
koji se ovim natječajem raspodjeljuje putem potpora istraživanjima. 
 

2. VRSTE POTPORA 
(a) potpore za postojeća istraživanja istraživačkim timovima i pojedincima (5.606.633,37 Kn); 
(b) inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta ili izvanrednog profesora za razvoj 
samostalnog pravca istraživanja (620.000,00 Kn), ali obavezno vezana uz postojeća istraživanja. 
  
 
2.1.  Potpore za postojeća istraživanja 
Potpore za postojeća istraživanja istraživačkim timovima i pojedincima raspodijelit će se unutar 
istraživačkih područja kako slijedi: 

Prirodne znanosti  
Tehničke znanosti  
Biomedicinske i biotehničke znanosti 
Društvene znanosti 
Humanističke znanosti 
Umjetničko područje 

388.455,09 Kn 
1.365.230,13 Kn 
1.990.337,75 Kn 
1.129.792,16 Kn 
497.138,00 Kn  
235.680,24 Kn 

 
Potpore za postojeća istraživanja dodjeljivat će se u četiri kategorije: 

A. Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja - istraživačkim timovima koji broje najmanje 5 
članova i provode se u područjima gdje su troškovi istraživanja veliki zbog zahtjevne 
infrastrukture ili potrebe nabavke reagencija (80.000 do 100.000 Kn godišnje). 

B. Potpore za istraživačke timove najmanje 5 istraživača (30.000 do 50.000 Kn godišnje). 
C. Potpore za istraživačke timove od najmanje 3 istraživača (20.000 do 40.000 Kn godišnje). 
D. Individualne potpore (do 15.000 Kn godišnje). 

Nositelj potpore može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom, 
zvanju, zaposlen na Sveučilištu u Rijeci ili sastavnici Sveučilišta, koji je do sada vodio vrednovani 
(evaluirani) znanstveni projekt ili može kroz publikacije i ishode istraživanja dokazati postojanje 
kontinuiranog istraživanja i suradnju unutar predloženog istraživačkog tima.  



Osnovni istraživački timovi mogu se sastojati samo od sveučilišnih nastavnika i suradnika te 
znanstvenih novaka koji imaju sklopljen ugovor o radu na Sveučilištu u Rijeci ili sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci. Jedan nastavnik/suradnik/novak može biti član samo jednog tima, odnosno 
dobivati potporu samo kroz jednu kategoriju. Zahtjevi za potporom iz kategorije A, B i C trebaju 
sadržavati minimalna broj članova osnovnog tima.  
U prijedlozima za potporom mogu se prikazati i prošireni istraživački timovi (kolaborativni tim) koji 
mogu uključivati i ostale suradnike sa Sveučilišta, te iz drugih znanstvenih organizacija iz zemlje i 
inozemstva. 
Sredstva za individualne potpore biti će ograničena na najviše 30% sredstava za svako područje kako 
bi se otežalo fragmentiranje istraživanja. 
 
2.2. Inicijalne potpore mladim istraživačima 
Inicijalne potpore mladim istraživačima dodjeljivat će se mladim istraživačima koji žele samostalno 
razviti jedan pravac istraživanja unutar postojećeg istraživačkog tima. Prijaviti se mogu znanstvenici 
zaposlenici Sveučilišta u Rijeci (ili sastavnice Sveučilišta) u znanstveno-nastavnom zvanju koji su stekli 
doktorat znanosti najmanje 2, a najviše 9 godina prije datuma roka podnošenjem zahtjeva za 
potporom. Poticat će se okrupnjivanje istraživanja, razvoj istraživačkih timova i znanstveno 
profiliranje zavoda/odsjeka/odjela/fakulteta. Neće se poticati osamostaljivanje i razvoj pravaca izvan 
portfelja institucije.   
 
Inicijalne potpore mladim istraživačima dodjeljivat će se u dvije kategorije: 

A. Potpore za materijalno zahtjevna istraživanja - koja se provode u područjima gdje su troškovi 
istraživanja veliki zbog zahtjevne infrastrukture ili potrebe nabavke reagencija (do 50.000 Kn 
godišnje).  

B. Potpore za manje materijalno zahtjevna istraživanja - (do 30.000 Kn godišnje). 

 
3. PRIJAVE, VREDNOVANJE I IZVJEŠTAVANJE 
Prijave, vrednovanje i izvještavanje će se obavljati putem internog portala Sveučilišta u Rijeci 
(https://portal.uniri.hr) kojem se može pristupiti izravno ili neizravno  s naslovne stranice Share Point 
Portala Sveučilišta u Rijeci (https://spp.uniri.hr), pokretanjem ikone Projekti ili putem veze Rektorat-
Znanost-Projekti. 
 
3.1.Prijave 
Prijava zahtijeva za potporu obavljat će se putem e-obrazaca. Broj riječi (znakova) je ograničen kako 
bi se prijave standardizirale i olakšalo vrednovanje. Sve upute i pojašnjenja nalaze se u e-obrascu, pa 
nije potrebna dokumentacija prilikom unošenja prijave. 
Prijava se obavljaju ulaskom u Portfelj zaposlenika (https://portal.uniri.hr), registracijom (login i 
password), unošenjem podataka u osobni Portfelj i ulaskom u bazu Zahtjevi za potporom. Login i 
password Portfelja su identični kao i za Share Point Portal Sveučilišta (SPP) (https://spp.uniri.hr) i 
temelje se na UniRi mail adresi (login) i password-u koji odgovara AAI@EduHr. U Portfelj 
zaposlenika može se ući i s naslovnice Sveučilišnog SPP a bit će moguć izravan ulazak i na Projekte 
UniRi. SPP će se koristiti za sve obavijesti, uključujući i raspravu o otvorenim pitanjima (FAQ). 

 

 
3.1.1.Portfelj zaposlenika 
Svi korisnici potpore i članovi osnovnog tima dužni su unijeti podatke u Portfelj zaposlenika 
Sveučilišta u Rijeci i izraditi javni profil u Google Znalcu (Google Scholar). 
Upisani podaci u Portfelju i vidljivost putem Google Scholar-a biti će temelj za evaluaciju prijedloga za 
potporu. 
 
3.2. Vrednovanje 

https://portal.uniri.hr/
https://spp.uniri.hr/
https://portal.uniri.hr/
https://spp.uniri.hr/


Prijedlozi za financiranje istraživanja evaluirat će se na razini panel-evaluacije (tri nezavisna 
evaluatora s drugih sveučilišta ili znanstvenih organizacija), na jednodnevnom ili dvodnevnom 
sastanku uz ocjenjivanje parametara utvrđenih u evaluacijskom obrascu. Evaluatori će kvantitativno 
vrednovati svaki od parametara u skali od 1-10 koji će biti ponderirani (ponderi neće biti poznati 
evaluatorima). Prijedlozi će se rangirati za financiranje. Konačnu listu prijedloga će sastaviti radni 
timovi Savjeta za znanost i potvrditi rektor. 

 
3.2.1. Okvirni kriteriji za vrednovanje 
1) Plan istraživanja u funkciji razvoja institucije; 
2) Dosadašnji radovi vezani uz temu istraživanja, posebice u časopisima koji su indeksirani kao Q1 i 

Exc (Scopus; rangiranje se može pretraživati na http://www.scopus.com/ ili 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php) ili A1 radovi za društveno-humanističko područje;  
- [osnova za procjenu radova će biti će Google Scholar profil]; 

3) Dosadašnja postignuća korisnika potpore – citiranost, h-index, i 10-index te profil u skladu s 
Minimalnim kriterijima za odabir mentora na Sveučilištu u Rijeci – Citiranost se valja prikazati u 
prijavi a može se naći na Google Scholar profilu, odnosno u bazi Scopus (http://www.scopus.com/) 
ili Web of Knowledge 
(http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=Ge
neralSearch&SID=R1QSRD5GQ8AgpBnxmB3&preferencesSaved=).  
- [osnova za procjenu radova će biti će Google Scholar profil]; 

4) Radovi koji nisu vezani uz temu istraživanja koji pokazuju: (a) kolaborativnost i (b) 
interdisciplinarnost; 
- [osnova za procjenu radova će biti će Google Scholar profil]; 

5) Plan objavljivanja u Q1 i Exc (Scopus); 
6) Mentorstvo nad doktorandima, odnosno postdoktorandima (dosadašnje i planirano); 
7) Doktorati vezani uz temu istraživanja: (a) obranjeni i (b) planirani; 
8) Do sada prijavljeni projekti koji su u fazi evaluacije ili prijavljeni projekti koji su pozitivno evaluirani 

a nisu odobreni za financiranje; 
9) Razvoj istraživačkog tima i kolaborativnosti na Sveučilištu; 
10) Kruženje mozgova; 
11) Primjenjivost istraživanja i suradnja s industrijom/poslovnim sektorom/javnim sektorom; 
12) Konferencijska priopćenja; 
13) Prezentacije u široj javnosti. 
 
3.3. Izvještavanje 
Prvi izvještaj o korištenju sredstava će se podnositi u lipnju 2014. Svrha izvještavanja je praćenje postignuća 
predviđenih planom istraživanja, posebice onih postignuća koja su temeljni kriteriji za vrednovanje Programskih 
ugovora. Izvještaji će se evaluirati, pa se može očekivati ukidanje potpore onim istraživanjima koja ne ostvaruju 
predviđene rezultate i ne doprinose ispunjavanju kriterija iz Programskih ugovora. 

 

 

4. OBVEZE IZ PROGRAMSKOG UGOVORA 
Sredstva potpora su namjenska, ne smatraju se vlastitim prihodom u smislu članka 52. Zakona o proračunu i ne 
mogu se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodatci na plaću, honorari), nabavku kapitalne opreme 
i podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja ("hladni pogon"). Sveučilište i sastavnice dužne su 
zasebno knjigovodstveno pratiti tijek doznačenih sredstava, a nositelji potpora (Sveučilište ili sastavnica) svake 
godine podnositi izvješće o namjenskom trošenju sredstava. Namjensko trošenje utvrđuje se financijskim 
planom korištenja svake pojedine potpore (sastavni dio prijave) te ugovorom Sveučilišta i nositelja potpore. 
Nositelj potpore je osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, zaposlena na Sveučilištu/sastavnici s barem pola 
radnog vremena. 
 

5. NEPOTROŠENA SREDSTVA  
Ukoliko nakon evaluacije u nekom području ne budu potrošena sva sredstva, ona će se odlukom rektora 

 

http://www.scopus.com/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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prebaciti u drugo područje. 
 

6. TRAJANJE NATJEČAJA 
Natječaj je otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i Internet portalu 
Sveučilišta u Rijeci 
 


