
                                                        
                                     

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
KLASA: 402-01/20-01/38 
URBROJ: 2170-57-08-20-01 

U Rijeci 27. listopada 2020. 

Temeljem članka 63. Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/04, URBROJ: 2170-57-01-20-

1 - pročišćeni tekst od 12.veljače 2020.), u skladu s Ugovorom o programskom financiranju 

Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2018./19., 2019./20., 2020./21., 2021./22. (KLASA 402-01/19-01/23, 

URBROJ: 2170-57-01-19-1 od 2. svibnja 2019. - u daljnjem tekstu: Ugovor o programskom 

financiranju), a na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o davanju suglasnosti na Ugovor o 

programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2018./19., 2019./20., 2020./21., 

2021./22. (KLASA: 003-01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-200 od 21. svibnja 2019.) i Odluke 

Senata o područjima namjenskog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u 

2020. godini (KLASA: 003-01/20-03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-221 od 23. lipnja 2020.), rektorica 

Sveučilišta u Rijeci raspisuje 

NATJEČAJ „UNIRI – STIMULATIVNE POTPORE“ 
Natječaj za dodjelu sredstava stimulativnih potpora voditeljima nacionalnih ili međunarodnih 

kompetitivnih projekata na Sveučilištu u Rijeci za 2020. godinu 

1. Opći dio 

Temeljem Ugovora o programskom financiranju i raspoloživim sredstvima za 
znanstvenu/umjetničku djelatnost u 2020. godini, a u skladu s gore navedenom Odlukom Senata o 
područjima namjenskog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u 2020. godini, 
namjenski se osigurava iznos stimulativne potpore od 10.000,00 HRK po projektu. Ukupni iznos 
dodijeljenih stimulativnih potpora ovisi o broju potpora odobrenih za financiranje. 

Izrazi u muškom rodu koji se u ovom natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se jednako na 
sve osobe. 

2. Namjena stimulativnih potpora 

Stimulativne potpore postojećim istraživanjima namijenjene su voditeljima kompetitivnih domaćih 
ili međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata koji daju supstancijalan znanstveni i 
materijalni doprinos znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci (poput HRZZ, EU FP - H2020, NIH, 
EU Justice i sl.). U ovu se kategoriju ne ubrajaju sveučilišni projekti kao niti nacionalni i međunarodni 
projekti koji ne ispunjavaju istaknute kriterije, tj. oni financirani instrumentima namijenjenima 
prvenstveno umrežavanju (poput COST akcija, bilateralnih i sličnih projekata) ili mobilnosti te 
razvoju na području obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja (poput projekata 
financiranih iz Erasmus+ i sličnih instrumenata). 

3. Trajanje financiranja  

Period financiranja po ovom Natječaju obuhvaća razdoblje od 1 (jedne) godine. 

Sukladno dosadašnjim uvjetima financiranja, Sveučilište može smanjiti ili ukinuti financiranja za koje 
se utvrdi da nisu u skladu s kriterijima Ugovora o programskom financiranju. Sveučilište je ovlašteno 
smanjiti ili ukinuti financiranje i u slučaju nepremostivih promjena u programskom financiranju do 



                                                        
                                     

 

kojih može doći od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH1. Dodijeljena sredstva koja neće 
biti namjenski utrošena do isteka perioda financiranja i opravdana financijskim izvješćem, moraju 
se vratiti Sveučilištu. 

Potpora će se ukinuti u slučaju prekida radnog odnosa voditelja projekta na Sveučilištu u Rijeci. 
Dodijeljena sredstva koja neće biti utrošena do dana prekida radnog odnosa voditelja i opravdana 
financijskim izvješćem, moraju se vratiti Sveučilištu. Iznimno, na prijedlog voditelja projekta, te uz 
suglasnost čelnika sastavnice Sveučilišta na kojoj je voditelj zaposlen i pod uvjetom da sastavnica 
imenuju novog voditelja, rektorica može odlučiti o nastavku potpore. 

NAPOMENA: Voditelj projekta koji je u radnom odnosu na dvije sastavnice dužan je u prijavi navesti 
jednu sastavnicu preko koje će se isplaćivati sredstva potpore. 

4. Istraživačka područja 

Prijave se podnose unutar jednog od znanstvenih i umjetničkih područja, a sukladno višegodišnjoj 
praksi na Sveučilištu, kako slijedi:  

 prirodne znanosti; 

 tehničke znanosti; 

 biomedicinske i biotehničke znanosti; 

 društvene znanosti; 

 humanističke znanosti; 

 umjetničko područje. 

Ako se radi o potpori za interdisciplinarna područja, prijavitelj je, prema dominantnom 
istraživačkom području, svrstava u jedno od gore navedenih područja. 

5. Voditelj 

Na Natječaj se kao voditelji projekata mogu prijaviti znanstvenici i umjetnici u znanstvenom, 
znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju (dalje: prijavitelji, voditelji projekata). 

Voditelji projekata moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: 

 imati sklopljen ugovor o radu sa Sveučilištem u Rijeci ili sastavnicom/sastavnicama Sveučilišta u 
Rijeci ili biti professori emeritusi Sveučilišta u Rijeci; 

 biti u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik ili višem, ili u znanstveno-nastavnom ili 
umjetničko-nastavnom zvanju docent ili višem; 

 tijekom cijelog trajanja financiranja ispunjavati minimalne uvjete za mentora na 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci prema Odluci Senata Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 011-01/19-01/11, URBROJ: 2170-57-01-19-1, pročišćeni tekst od 1. travnja 2019. 
godine); 

 biti voditelj nacionalnog ili međunarodnog kompetitivnog projekta koji će biti aktivan još barem 
6 mjeseci od dana zaključenja ovog Natječaja (prilaže se skenirani ugovor ili drugi odgovarajući 
dokaz); 

 imati povezanost sa Sveučilištem u Rijeci i korisnički profil, odnosno, u skladu s Odlukom Senata 
o navođenju pripadnosti (afilijacija) Sveučilištu u Rijeci od 17. srpnja 2018. (KLASA: 003-01/18-
03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-35), imati javne korisničke profile u sustavima ORCID i 

                                                 
1  Sveučilište može obustaviti financiranje svih projekata ako važeći Ugovor o programskom financiranju ne bude 

nastavljen ili zamijenjen adekvatnim financiranjem u idućoj i/ili drugim narednim godinama, a o čemu će voditelji 
projekata biti obaviješteni bez odgode. 



                                                        
                                     

 

ResearcherID (Publons) iz kojih je vidljiva njihova povezanost (suradnički ili drugi status) sa 
Sveučilištem u Rijeci; 

 dužni su izraditi javni profil u Google Znalcu (Google Scholar-u) te imati ispunjen osobni Portfelj 
zaposlenika Sveučilišta u Rijeci. 
NAPOMENA: Upute za jednostavnu izradu i međusobno povezivanje osobnih korisničkih računa 
u sustavima Google Znalac, ORCID i ResearcherID (Publons) dio su natječajne dokumentacije, a 
dostupne su i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (poveznica). U slučaju potrebe Ured za 
znanost će osigurati dodatnu korisničku podršku za kreiranje korisničkih računa u ORCID i 
ResearcherID (Publons) sustavima uz najavu na adresu elektroničke pošte: znanost-tz@uniri.hr.  

6. Sadržaj prijave i administrativna provjera 

Prijava projekta sadrži sljedeće obvezne podatke o projektu: 

 naslov projekta; 

 istraživačko područje; 

 dokaz o voditeljstvu aktivnog kompetitivnog projekta s prilozima koji, sukladno točki 2. ovog 
Natječaja, dokazuju da se radi o kompetitivnom projektu te da je Sveučilište/sastavnica 
odnosno da je prijavitelj na Natječaj aktivni partner na projektu; 

 ukupnu vrijednost projekta iskazanu u kunama (vrijednost se odnosi na ugovoreni udio 
financiranja sastavnice i/ili Sveučilišta); 

 financijski plan u predviđenom formatu. 

Administrativnu provjeru podataka u prijavi provodi Ured za znanost, a provjera se sastoji u 
utvrđivanju postojanja obveznih podataka o projektu, podataka o voditelju u Portfelju zaposlenika 
i/ili Google Znalcu, te vidljivosti putem ORCID i ResearcherID (Publons) sustava. 

U slučaju negativnih rezultata administrativne provjere, prijava se odbacuje. 

7. Daljnji natječajni postupak 

Na temelju podnesenih prijava koje će zadovoljiti administrativnu provjeru, formirat će se 
Privremena lista prijava predviđenih za financiranje. Na Privremenu se listu mogu podnijeti 
prigovori najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana njezine objave. Prigovori se podnose Uredu 
za znanost na adresu elektroničke pošte znanost-tz@uniri.hr. 

O prigovorima odlučuje rektorica uz prethodno mišljenje Povjerenstva za prigovore sastavljenog od 
odabranih članova Savjeta za znanost. 

Nakon odlučivanja o prigovorima, rektorica donosi Odluku o dodjeli stimulativnih potpora 
voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata s konačnom listom potpora 
kojima se odobrava financiranje. 

8. Izvještavanje 

Voditelj je dužan nakon godine dana, računajući od dana prijenosa sredstava sastavnici, podnijeti 
Sveučilištu u Rijeci izvješće o načinu trošenja sredstava. Izvješće se može podnijeti i ranije, ako su 
sredstva utrošena u kraćem vremenskom periodu. 

9. Obveze iz Ugovora o programskom financiranju 

Dodijeljena potpora se ne može isplatiti izabranom voditelju na njegov osobni račun i ne može se 
koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodaci na plaću, honorari), nabavku kapitalne 
opreme i financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“), već se ista može 
trošiti isključivo za potrebe izabranog voditelja i to za projekte/aktivnosti koje nisu financirane iz 

https://uniri.hr/znanost-i-istrazivanje/ured-za-znanost/uniri-stimulativne-potpore/
mailto:znanost-tz@uniri.hr
mailto:znanost-tz@uniri.hr


                                                        
                                     

 

drugih izvora sredstava. Slijedom navedenog, sredstva se mogu koristiti za financiranje specifičnih 
troškova znanstveno-istraživačkog rada čije financiranje nije osigurano iz drugih izvora (kao npr. za 
laboratorijski i drugi potrošni materijal, za troškove provođenja eksperimenata i terenskog 
znanstvenog rada, za nabavku sitne znanstvene opreme, za diseminaciju istraživačkih rezultata kao 
što je publiciranje, sudjelovanje na kongresima i simpozijima, za nabavku knjiga i časopisa, za 
podmirivanje troškova za stručne i znanstvene online baze podataka te za mobilnost istraživača na 
nacionalnoj i međunarodnoj razini). 

Potpora se ne dodjeljuje za financiranje projekta na temelju kojega je izabrani voditelj ostvario 
pravo na potporu niti se ona smatra dodatnim financiranjem toga projekta, već se dodjeljuje 
voditelju projekta kao potpora za daljnji rad. Potpora ne predstavlja osobni dohodak voditelja 
projekta. 

Sveučilište i sastavnice dužni su zasebno knjigovodstveno pratiti tijek doznačenih sredstava, te 
korisnik potpora (Sveučilište ili sastavnice) za svaki pojedini projekt dostavlja knjigovodstveno 
izvješće o namjenskom trošenju sredstava. 

10. Način prijave i rokovi 

Prijave se podnose putem predviđenog mjesta na SharePoint portalu Sveučilišta (poveznica)2. 

Prijave na Natječaj mogu se podnijeti od 30. listopada do 30. studenog 2020. 

Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24:00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.  

U slučaju tehničkih poteškoća u funkcioniranju sustava, Ured za znanost osigurat će dodatne 
mogućnosti podnošenja prijava. 

11. Pitanja u vezi s Natječajem 

Za sva eventualna pitanja prijavitelji se mogu obratiti Uredu za znanost Sveučilišta u Rijeci na 
adresu elektroničke pošte: znanost-tz@uniri.hr.  

Rektorica 

 

 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v.r. 

 
 
Dostaviti: 

- svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci; 
- Uredu za znanost; 
- pismohrani, ovdje. 

 

                                                 
2 https://spapp.uniri.hr/projekti/ 
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