
                                                            

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
KLASA: 644-01/20-01/52 
UR. BROJ: 2170-57-01-20-1 
 
Rijeka, 17. lipnja 2020.  
 
Sukladno Ugovoru o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022., rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić - 
Samaržija objavljuje  
 
 

NATJEČAJ 
ZA FINANCIJSKU POTPORU ZNANSTVENIM ČASOPISIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI U 2020. GODINI 

 
 

I. Predmet i opće odredbe  
 

Ovim Natječajem Sveučilište u Rijeci raspodjeljuje namjenski iznos od 700 000,00 kn za financijsku 
potporu znanstvenim časopisima koji se izdaju na Sveučilištu u Rijeci odnosno sastavnicama 
Sveučilišta. Financijska potpora dodjeljuje se sukladno financijskim sredstvima osiguranim 
Ugovorom o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci. 
 
 

II. Korisnici financijske potpore 
 

Pravo prijave na Natječaj imaju sastavnice Sveučilišta u Rijeci koje su izdavači znanstvenih časopisa. 
Broj prijava pojedine sastavnice na ovaj Natječaj nije ograničen. Novopokrenuti časopis financijsku 
potporu može tražiti nakon jedne godine izlaženja.  
 
 

III. Način i sadržaj prijave 
 
Prijave se podnose isključivo u digitalnom obliku, putem linka: 
https://spapp.uniri.hr/projekti/Casopisi  
Podnošenje prijave obuhvaća ispunjavanje predviđenog obrasca i prilaganje propisane 
dokumentacije. Prikupljeni podaci su potrebni za utvrđivanje ispunjavanja nužnih uvjeta i provedbu 
evaluacije prijava prema mjerilima propisanim Natječajem. Prijavu podnosi glavni i odgovorni 
urednik časopisa ili, iznimno, druga osoba koju je ovlastio glavni i odgovorni urednik. Čelnik 
sastavnice Sveučilišta koja je izdavač ili suizdavač časopisa potvrđuje suglasnost s prijavom 
elektroničkim putem. U slučaju da su dvije ili više sastavnica Sveučilišta u Rijeci suizdavači istog 
časopisa, glavni urednik podnosi jednu prijavu koju elektronički potvrđuje čelnik sastavnice kojoj će 
se financijska sredstva doznačiti. 

Sadržaj prijave: 
1. prijavni obrazac; 

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


                                                            

 

2. obvezni prilozi: 
a) dokaz pripadnosti časopisa Sveučilištu u Rijeci ili njegovim sastavnicama; 

b) financijsko izvješće, financijski plan s traženim iznosom financiranja u 2020., dokaz o 
povratu neutrošenih financijskih sredstava iz prethodne godine ako je primjenjivo:  
Prijavitelj je dužan priložiti detaljne financijske podatke za prethodnu godinu (potpisano i 
ovjereno službeno financijsko izvješće o trošenju sredstava financijske potpore dobivene u 
2019. godini), te navesti ukupne očekivane rashode i prihode časopisa iz svih izvora u 2020. 
godini. Ako se očekivani rashodi časopisa u 2020. godini razlikuju za više od 15 % od rashoda 
evidentiranih u 2019. godini, navedeno je potrebno pisano obrazložiti. Iznos tražen od 
Sveučilišta u Rijeci treba biti opravdan i ne smije biti veći od očekivanih ukupnih rashoda 
časopisa u 2020. godini. Izvješće i plan troškova pripremaju se prema popisu priznatih 
troškova. Za sredstva dodijeljena u 2019. se primjenjuju kriteriji prihvatljivih troškova prema 
Javnom pozivu za financijsku potporu znanstvenim časopisima Ministarstva znanosti i 
obrazovanja u 2018. godini. Izdavač koji je dužan vratiti Sveučilištu neutrošena financijska 
sredstva iz prethodne godine, mora to učiniti najkasnije do dana podnošenja prijave i o 
tome priložiti dokaz. 

c) potpisane izjave glavnog i odgovornog urednika: 

 o provođenju recenzijskog postupka za svaki objavljeni znanstveni rad; 

 o naplaćivanju ili nenaplaćivanju troškova objave radova autorima; u slučaju naplate je 
potrebno navesti specifikaciju strukture naplaćenih troškova; 

 o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom se potvrđuje da časopis neće koristiti 
druge javne financijske potpore za namjene koje će se financirati temeljem ovog 
Natječaja; 

d) preslika sadržaja svih brojeva časopisa izdanih u 2019. i 2020. godini; 

e) popis/tablica svih recenziranih radova u 2019. godini; 

f) recenzije za sve radove klasificirane kao znanstvene (izvadak iz elektroničke evidencije) koji 
su objavljeni u 2019. godini, te za one koji nisu objavljeni ili su odbijeni, a recenzijski je 
postupak završen u 2019. godini; u recenzijama se ne navode imena recenzenata; 

g) popis recenzenata (ime i prezime, institucija) koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u 
2019. godini ili, ako časopis objavljuje popis recenzenata, preslika popisa iz časopisa; 

h) potvrda nadležne knjižnice o indeksiranosti i rangiranju (pripadajući kvartil) časopisa u 
relevantnim bazama podataka prema znanstvenim područjima. 

 
 

IV. Rok za podnošenje prijave 
 

Ovaj Natječaj je otvoren je od 17. lipnja 2020., odnosno od dana objave na mrežnim stranicama 
Sveučilišta, a prijave se podnose zaključno s 5. srpnjem 2020. U slučaju nepredvidivih tehničkih 
zapreka u funkcioniranju mrežnog mjesta za podnošenje prijava na Natječaj, Sveučilište u Rijeci 
može produžiti rok za podnošenje prijave. 
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na 
adresu elektroničke pošte karmen.pupovac@uniri.hr.  
 

mailto:karmen.pupovac@uniri.hr


                                                            

 

 
V. Natječajni postupak, vrednovanje prijava i odlučivanje 

 
Ured za znanost provodi administrativnu provjeru podnesenih prijava i pripadajuće dokumentacije. 
Prijave koje su nepotpune, nepravovremene ili ne ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja, neće se 
razmatrati. Također se neće razmatrati prijave za časopise sufinancirane u 2019. godini za koje nije 
dostavljeno obvezno izvješće o namjenskom utrošku sredstava financijske potpore dobivene u 
2019. godini. 

Ukoliko časopis ne ispunjava neki od nužnih uvjeta, a prijavi se priloži izjava glavnog urednika o 
namjeri uklanjanja uočenih nesukladnosti u roku od najviše mjesec dana od zaključenja prijava na 
Natječaj, prijava može ići u evaluaciju, a ocjena Povjerenstva će se smatrati uvjetnom. Ukoliko glavni 
urednik časopisa ne podnese dokaz o ispunjenju predmetnog nužnog uvjeta u predviđenom roku, 
prijava će se odbaciti. 

Nakon administrativne provjere, uredne prijave dalje razmatra Povjerenstvo za institucijsko 
financiranje znanstvenih časopisa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju Kriterija za dodjelu 
financijske potpore znanstvenim časopisima (u daljnjem tekstu: Kriteriji) koji čine sastavni dio ovog 
Natječaja. Povjerenstvo donosi preliminarne rezultate s naznačenim iznosima financijske potpore 
pojedinom časopisu.  

Visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa. U slučaju da su Sveučilište u Rijeci 
ili njegova sastavnica suizdavači časopisa uz drugo visoko učilište, časopisu se ne može dodijeliti 
iznos koji je veći od izdavačkog udjela (izdavačka, osnivačka prava, suvlasništvo) Sveučilišta u Rijeci 
odnosno sastavnice Sveučilišta u očekivanim ukupnim rashodima časopisa za 2020. godinu. 

Obavijest Povjerenstva o preliminarnim rezultatima ovog Natječaja s popisom časopisa predviđenih 
za financiranje i prijedlogom financijskih sredstava za dodjelu u 2020. godini, bit će objavljena na 
mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 

Prigovori na rezultate Natječaja podnose se pisanim putem na adresu elektroničke pošte 
karmen.pupovac@uniri.hr u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata. 

Odluku o podnesenim prigovorima donosi Rektorica na prijedlog Savjeta za znanost uz stručnu 
pomoć ovlaštenog predstavnika Sveučilišne knjižnice Rijeka.  

Nakon odlučivanja o prigovorima, rektorica donosi konačnu Odluku o rezultatima i raspodjeli 
sredstava temeljem ovog Natječaja. 

 
 

VI. Praćenje raspolaganja financijskom potporom i obveze izdavača - korisnika potpore 
 
Ured za znanost administrativno prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na 
temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno Odluci rektorice, odnosno Ugovoru o financijskoj 
potpori. Izdavač je dužan Uredu za znanost podnijeti izvješće o utrošku sredstava. Izdavač je dužan 
sva sredstva dodijeljena ovim Natječajem koja se ne utroše namjenski vratiti Sveučilištu u Rijeci. 
Izdavač časopisa je dužan u impresumu navesti da je časopis izdan uz financijsku pomoć Sveučilišta 
u Rijeci, te navesti elektroničku adresu(e) na kojoj je časopis besplatno dostupan. 

mailto:karmen.pupovac@uniri.hr


                                                            

 

Izdavač časopisa dužan je tri godine čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na recenzijski 
postupak, korespondenciju s autorima i financijsko poslovanje (prihodi i rashodi). Na zahtjev 
Sveučilišta u Rijeci izdavač je dužan dostaviti preslike svih traženih dokumenata.  
 
 

VII. Prijelazne i završne odredbe 
 
Ovaj Natječaj stupa na snagu 17. lipnja 2020. godine.  
 

 
       REKTORICA 

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
 
 
 
Dostaviti: 

- Svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
- Uredu za znanost 
- Arhiva, ovdje 

  



                                                            

 

PRILOG NATJEČAJU ZA FINANCIJSKU POTPORU ZNANSTVENIM ČASOPISIMA SVEUČILIŠTA U 
RIJECI U 2020. GODINI 

 
KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZNANSTVENIM ČASOPISIMA 

 
 

I. Nužni uvjeti 
 

1. Redovitost izlaženja 

- Redovitost podrazumijeva objavljivanje svih brojeva časopisa u tiskanom i/ili 

elektroničkom obliku u skladu s predviđenom dinamikom koja je istaknuta u impresumu, 

da časopis izlazi najmanje jednom godišnje, a u pravilu se dva ili više brojeva ne povezuju 

u jedan sveščić. Iznimno, u slučaju opravdanog kašnjenja ili udruživanja u višebroj, 

uredništvo časopisa treba obrazložiti razloge kašnjenja ili udruživanja kako bi Povjerenstvo 

te razloge moglo uzeti u obzir. 

2. Znanstveni karakter 

- Znanstvenim se časopisima smatraju serijske publikacije u kojima je ukupan broj 

objavljenih znanstvenih radova u godištu u odnosu na ukupan broj svih objavljenih radova 

nije manji od 67 %. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni 

radovi, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl. 

- U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni radovi i nova građa u 

humanističkim znanostima. Znanstveni se radovi mogu kategorizirati kao izvorni 

znanstveni radovi, prethodna priopćenja i pregledni radovi.  

3. Recenzije 

- Svi znanstveni radovi koji se objavljuju u časopisu moraju biti recenzirani, a svaki objavljeni 

znanstveni rad mora imati najmanje dvije pozitivne recenzije osim rada iz znanstvenog 

polja matematike za koje je prihvatljiva najmanje jedna pozitivna recenzija. 

- Recenzenti moraju biti nepristrani i priznati stručnjaci iz odgovarajućeg znanstvenog 

područja i polja s obzirom na temu rada koji recenziraju. 

- Uredništvo časopisa je obvezno voditi bazu recenzenata i recenzija. 

4. Indeksiranost 

- Časopis mora biti indeksiran u najmanje jednoj priznatoj međunarodnoj bazi podataka, 

sukladno mjerilima za ocjenjivanje koja su dio ovog Natječaja. 

- Znanstveni časopis ne mora zadovoljiti nužan uvjet indeksiranosti u međunarodnim 

časopisnim bazama samo u prve tri godine svojeg izlaženja. 

- Podaci o indeksiranosti časopisa trebaju biti ažurirani i dostupni na portalu „Hrčak“. 

5. Otvoreni pristup 

- Časopis treba nuditi otvoren pristup objavljenim radovima preko hrvatskog portala 

znanstvenih i stručnih časopisa „Hrčak“ te, u trenutku prijave na Natječaj, mora na ovom 

portalu imati aktivan status. 



                                                            

 

- Elektronička adresa na kojoj je časopis besplatno dostupan mora u časopisu biti jasno 

istaknuta. 

6. Zastupljenost hrvatskih autora 

- Udio znanstvenih radova u kojima je barem jedan autor s adresom u Republici Hrvatskoj u 

odnosu na ukupan broj znanstvenih radova u protekla tri godišta časopisa mora biti 

najmanje 15%. 

7. Uvažavanje institucijske izdavačke strategije 

- Časopis treba uvažavati odredbe Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci, dok 

grafički standardi, posebno kod časopisa u suizdavaštvu s drugim institucijama, mogu 

odstupati od odredbi Pravilnika. 

8. Jasna definicija znanstvenog područja 

- Znanstveni časopis treba imati jasno istaknut obuhvat/djelokrug, a uredništvo časopisa 

tijekom podnošenja prijave na Natječaj mora jasno definirati područje znanosti u koje 

časopis pripada. Za interdisciplinarne časopise uredništvo mora odrediti pretežitu 

pripadnost. 

9. Pripadnost Sveučilištu u Rijeci 

- Financijska potpora se može dodijeliti samo časopisu u kojem Sveučilište u Rijeci ili njegove 

sastavnice imaju status izdavača, osnivača i/ili vlasnika. Pripadnost Sveučilištu u Rijeci i 

dodijeljena financijska potpora moraju biti jasno navedeni u svakom broju časopisa, a 

institucijsko nazivlje istaknuto prema Pravilniku o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave 

Sveučilišta u Rijeci. 

10. Transparentno i odgovorno raspolaganje financijskim sredstvima 

- Dokumentirano namjensko raspolaganje dodijeljenim financijskih sredstvima u 

prethodnom razdoblju i odgovorno financijsko planiranje za razdoblje koje je predmet 

Natječaja nužni su uvjeti za upućivanje prijave u postupak ocjenjivanja. 

 
 

II. Minimalni bodovni prag za financiranje 
 

Časopis može dobiti financijsku potporu ukoliko ispunjava nužne uvjete Natječaja te ako, temeljem 

mjerila za ocjenjivanje prijave, ostvari minimalni bodovni prag za financiranje od 20 bodova. Na 

znanstvene časopise koji izlaze manje od tri godine primjenjuje se prag minimalnog broja bodova 

umanjen za 50 % pa oni trebaju ostvariti minimalni bodovni prag od 10 bodova. 

 
 

III. Izračun iznosa financijske potpore 
 

Iznos financijske potpore za pojedini časopis se računa prema sljedećoj formuli: 
 

I=IRS x Bč/Buk 



                                                            

 

        pri čemu je: 
I = iznos potpore za časopis 
IRS = ukupan iznos raspoloživih sredstava u Natječaju 
Bč = bodovi koje ostvari pojedini časopis 
Buk = zbroj bodova svih časopisa koji su prešli bodovni prag 

 
 

IV. Prihvatljivost troškova 
 

U namjenskom institucijskom financiranju znanstvenih časopisa koje se provodi temeljem ovog 
Natječaja, prihvatljivim troškovima se smatraju: 

- priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, grafička priprema i prijelom teksta, uređivanje 

bibliografija, uključivanja u bibliografske baze, i sl.); 

- nužan uredski pribor i oprema; 

- naknada za administrativno-tehničke i tajničke poslove; 

- troškovi tiska i naknada za uredništvo i recenzente (u bruto iznosu ne mogu prelaziti 25 % 

ukupnih odobrenih sredstava); 

- izrada i održavanje mrežne stranice časopisa; 

- troškovi sustava za otkrivanje plagijata, ukoliko isti nije institucijski osiguran; 

- troškovi edukacije uredništva i administrativno-tehničkog osoblja; 

- drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju. 

 

 

V. Mjerila za ocjenjivanje znanstvenih časopisa: 
 

Ocjenjivanje natječajnih prijava provest će se temeljem sljedećih mjerila i bodova: 
 

Mjerilo Bodovi 

1. KVALITETA I TRANSPARENTNOST UREĐIVAČKE POLITIKE Ukupno max: 18 

- jasno navedeni osnovni podaci o časopisu (naslov/ime časopisa, 
ISSN, podaci o izdavaču i uredništvu, učestalost izlaženja i dr.) 

 
1 

- jasno definirane obveze uredništva 1 

- jasan obuhvat, ciljevi i djelokrug časopisa 1 

- upute za autore s jasno i iscrpno opisanim recenzijskim 
postupkom koji časopis provodi te etičkim pitanjima koja se 
odnose na autore 

 
1 

- jasne i detaljne upute za recenzente koje uključuju etička 
pitanja važna za recenziju i postupanje recenzenata, te formiran 
primjeren recenzijski obrazac 

 
1 

- broj recenzenata i recenzija u odnosu na ukupan broj radova, 
zastupljenost prepoznatljivih recenzenata izvan Sveučilišta u 
Rijeci, kvaliteta i detaljnost recenzija, ukupna kvaliteta 
recenzijskog postupka 

 
0 - 4 



                                                            

 

- usvajanje otvorenog recenzijskog postupka i/ili dostupnost 
rada na nekoj od preprint platformi  

 
1 

- definirana autorska i srodna prava, te uvjeti korištenja (Creative 
Commons licence) ugrađeni u svaki objavljeni rad 

 
1,5 

- korištenje programske aplikacije slobodnog pristupa 
namijenjene vođenju izdavačkih projekata i časopisa 

 
1 

- aktivna i redovito ažurirana mrežna stranica časopisa ili 
podstranica na mrežnoj stranici Sveučilišta ili sastavnice 

 
1 

- radovi se sustavno obrađuju antiplagijat programom  1 

- godina kontinuiranog izlaženja: 
  do 5 godina 

  više od 5 godina 

  više od 10 godina 

 
0,5 
1 

1,5 

- pohrana istraživačkih podataka u repozitorij sastavnice 0,5 

- PDF/A format teksta uz raspoloživost dodatnih formata (XML, 
HTML, EPUB, DOCX, TXT) 

 
1 

- mogućnost pristupanja radovima putem Open Citation sustava  0,5 

2. SADRŽAJ ČASOPISA, KVALITETA I ZNANSTVENI UDIO Ukupno max: 5,5 

- ukoliko časopis objavljuje na jeziku koji nije engleski, na 
raspolaganju su naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom 
jeziku; ukoliko časopis objavljuje na jeziku koji nije hrvatski, na 
raspolaganju su naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom 
jeziku 

 
 

0,5 

- znanstveni udio: ukupan broj objavljenih znanstvenih radova u 
godištu u odnosu na ukupan broj svih objavljenih radova nije 
manji od 67 % 

 
1 

- znanstveni sadržaj je jasno kategoriziran unutar časopisa  0,5 

- udio objavljenih radova u odnosu na broj zaprimljenih radova: 
> 75% 

do 70% 

do 50% 

do 25% 

 
0 

0,5 
1 

1,5 

- minimalni udio radova članova uredništva 1 

- časopis u suizdavaštvu više visokih učilišta 1 

3. VIDLJIVOST I INDEKSIRANOST Ukupno max: 14,5 

- indeksiranost u DOAJ 1 

- ORCID broj autora uz svaki rad 1,5 

- DOI broj uz svaki rad 1 



                                                            

 

- indeksiranost časopisa u međunarodnim bazama podataka: 
WOS (baza uključuje Curent Contens, Medline) 
Scopus 
WOS ESCI (Emerging Sources Citation Indeks) 
HeinOnline, Eric, Econlit, sve ostale baze podataka relevatne 
za područje i polje znanosti sukladno Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017 - https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html) 

Napomena: potvrdu o indeksiranju časopisa u bazi podataka izdaje 
nadležna knjižnica. Ukoliko je časopis indeksiran u više baza, 
uzimat će se podatak koji je povoljniji za časopis.  

 
11 
9 
7 
5 

4. METRIJSKI POKAZATELJI Ukupno max: 7 

- rang časopisa prema JCR ili SJR, ovisno je li časopis indeksiran u 
WoS ili Scopus bazi: 

 Prvi kvartil (Q1) 

 Drugi kvartil (Q2) 

 Treći kvartil (Q3) 

 Četvrti kvartil (Q4) 
Napomena: ukoliko je časopis indeksiran u oba rangiranja (JCR i 
SJR) uzimat će se podatak koji je bodovno povoljniji za časopis. 

 
 

7 
5 
2 
1 

Ukupno max: 45 

 
 
 


