
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI  
I ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI1 

 
raspisuju 

 
Natječaj za financiranje znanstveno - istraživačke djelatnosti studenata 

Sveučilišta u Rijeci (Fond SIZIF) 
 

 

 
Natječaj se raspisuje s ciljem pružanja financijske potpore studentima Sveučilišta u Rijeci sa 

svrhom poticanja provedbe znanstvenih istraživanja, objavljivanja znanstvenih i stručnih radova 

te aktivnog sudjelovanja na skupovima.2  

 

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po pojedinoj prijavi je 3.000,00 kn (tri tisuće kuna), dok 

maksimalan iznos ukupno dodijeljenih sredstava po pojedinom prijavitelju tijekom jedne 

kalendarske godine iznosi 10.000,00 kn (deset tisuća kuna). 

 

Sredstva Fonda predviđena za dodjelu na godišnjoj razini tijekom 2020. iznose 30.000,00 kn 

(trideset tisuća kuna)3  i dodjeljivat će se do 1. prosinca 2021. ili do iskorištenja sredstava.  

 

 

 

 

 

                                

 

                                                           
1 U daljnjem tekstu osnivači i nositelji Fonda. 
2 Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Natječaju koriste u muškom rodu su neutralne i odnose se na osobe muškog 
i ženskog roda. 
3U slučaju obnove sredstava Fonda SIZIF, obavijest o navedenom bit će objavljena  putem mrežnih stranica 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 



 

 

 
 

Tko se može prijaviti? 

 

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog, 

integriranog sveučilišnog ili stručnog studija, te specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Sveučilišta u Rijeci. Na Natječaj se može prijaviti pojedinac ili pojedinac u ime tima (do 

maksimalno 5 članova). 

 

Kategorije prijave 

 

Sredstva se raspoređuju kroz tri kategorije:  

 

1. PROVEDBA ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - uključuje osmišljavanje nacrta istraživanja, 

prikupljanje podataka i obradu rezultata, te donošenje zaključaka o provedenom istraživanju.  

 

2. ZNANSTVENO PUBLICIRANJE – uključuje objavu znanstvenih radova u domaćim ili 

međunarodno priznatim znanstvenim časopisima ili izdavanje znanstvene literature. Iznimno se 

u obzir mogu uzeti stručni radovi. U ovoj kategoriji moraju biti prvi autori rada. Dodjela sredstava 

moguća je tek nakon odluke o prihvaćanju rada ili nakon objave.  

 

3. AKTIVNO SUDJELOVANJE NA SKUPU - uključuje sudjelovanje na skupu pod uvjetom da 

prijavitelj student osobno izlaže rezultate provedenog istraživanja ili održi izlaganje druge vrste. 

 

 

Prihvatljivi troškovi  

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na (su)financiranje troškova provedbe znanstvenog istraživanja 

(nabavke potrebnih materijala), objave znanstvenog ili stručnog rada, putovanja i boravka 

tijekom održavanja skupa, troškove kotizacije te drugi opravdani troškovi. Dodijeljena sredstva 

ne mogu se koristiti na honorare. 

 

Prijavitelji mogu tražiti sredstva i u obliku refundacije (retroaktivno) za već obavljenu djelatnost, 

ne stariju od šest (6) mjeseci od dana raspisa Natječaja.  

 

Troškovi prijevoza osobnim automobilom mogu se odobriti u slučaju putovanja cijelog tima 

(minimalno tri člana), uz popratno obrazloženje opravdanosti troška (u trošak se uračunava 

cestarina 2 kn po km temeljem ViaMichelina). Troškovi smještaja, ukoliko se radi o apartmanu, 

mogu se pokrivati uz dodatno obrazloženje opravdanosti troška. 

 

Način prijave 

 

Prijave trebaju biti pisane na hrvatskom jeziku i moraju sadržavati sve znanstvene, stručne, 

administrativne i financijske detalje tražene u Obrascu za prijavu te propisane ovim Natječajem. 

 

UPUTE ZA PRIJAVU 



 

 

Prijava (prijavni obrazac, prateća dokumentacija i dodatni prilozi) se dostavlja putem Zakladinog 

e-sustava prijava (www.zaklada.uniri.hr/epp), te u jednom (1) otisnutom primjerku (s potrebnim 

potpisima i ovjerama) zemaljskom poštom. Tiskanu verziju natječajne dokumentacije potrebno je 

dostaviti maksimalno 7 radnih dana nakon zaključavanja prijave u e-sustavu. Natječajna 

dokumentacija dostavlja se na sljedeću adresu pošte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakašnjele prijave, nepotpune prijave, prijave poslane samo poštom ili samo unesene u e-sustav, 

prijave u kojima se materijali u pisanom i elektroničkom obliku razlikuju, prijave uz koje se ne 

nalazi popunjeni obrazac za prijavu, nepotpisane prijave ili na drugi način podnesene prijave 

protivno uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati. 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija 

 

Svaki prijavitelj dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 potvrda o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci  

 popunjen Obrazac prijave na epp sustavu Zaklade Sveučilišta u Rijeci  

 životopis (Europass CV format) 

 presliku broja žiro računa prijavitelja (fotokopiju bankovne kartice)4  

 

Prijavitelji u kategoriji provedba znanstvenog istraživanja moraju priložiti sljedeće: 

 nacrt znanstvenog istraživanja 

 plan rada i troškova, te planirani način nabave materijala  

 specifikacija troškova s priloženom najmanje jednom ponudom za nabavu potrebnih 

materijala, usluge i slično 

 

Prijavitelji u kategoriji znanstveno publiciranje moraju priložiti sljedeće: 

 tekst rada koji se publicira 

 dokaz da je članak prihvaćen za objavu (ukoliko nije objavljen) 

 naslovnu stranu rada kao dokaz da je prijavitelj prvi autor 

 račun (ili predračun), odnosno javno dostupni podatak o cijeni troška objave rada ili 

drugim troškovima vezanim isključivo uz proces objave rada 

 

                                                           
4 U iznimnim i opravdanim slučajevima prijavitelj može zatražiti da se sredstva isplate na račun drugog člana tima 
(ukoliko se na natječaj prijavljuju kao tim). 

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Trg braće Mažuranića 10 

51000 Rijeka 

s napomenom „FOND ZA FINANCIRANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI 

STUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI (SIZIF)“ 

ADMINISTRATIVNI UVJETI  

http://www.zaklada.uniri.hr/epp


 

 

Prijavitelji u kategoriji aktivno sudjelovanje na skupu: 

 poziv za sudjelovanje na skupu, potvrdu o prihvaćanju rada ili potvrdu o sudjelovanju na 

skupu (ukoliko je prijava retroaktivna) 

 sažetak rada s kojim prijavitelj ili tim sudjeluje na skupu 

 službeni dokaz o visini kotizacije ili potvrda o plaćanju (ukoliko je izvršena) 

 potvrda o troškova smještaja tijekom skupa (ukoliko se traži njihovo sufinanciranje), 

potvrda o plaćanju smještaja (ukoliko je izvršeno) 

 izračun i potvrda troškova putovanja na skup (ukoliko se traži njihovo sufinanciranje), 

potvrda o plaćanju troška putovanja (ukoliko je izvršeno) 

 

Administrativna provjera 

 

Nakon zaprimanja, prijave prolaze administrativnu provjeru uvjeta Natječaja. Ukoliko pristigla 

prijava ne zadovoljava tražene uvjete, bit će odbačena. Prijavitelj istu prijavu može iznova uputiti 

u proceduru po uklanjanju uočenih propusta. Ukoliko prijava zadovolji administrativne uvjete, 

upućuje se na daljnju proceduru Povjerenstvu za evaluaciju. 

 

Povjerenstvo za evaluaciju  

 

Povjerenstvo za evaluaciju (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) sastoji se od pet članova, od kojih 

dvoje imenuje Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, dvoje Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 

a preostali se član bira sporazumno od strane osnivača i nositelja Fonda iz znanstveno-nastavnih 

djelatnika Sveučilišta u Rijeci (neovisna vanjska procjena). Povjerenstvo procjenjuje prijave 

sukladno propisanim kriterijima navedenim u odredbama ovog Natječaja.  

 

 

 

 

 

Kriteriji procjene 

 

Prilikom procjene prijava, primjenjivat će se sljedeći kriteriji: 

 

Kriteriji procjene Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci: 

 razrađenost projekta i mjerljivost rezultata 

 realistična i transparentna financijska procjena troškova financiranja (financijski plan) 

 suradnja sa Sveučilištem u Rijeci i/ili njegovim sastavnicama 

 vidljivost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci kroz prijavu 

 projektni se prijedlog bavi regionalno, međunarodno i/ili nacionalno relevantnom  

problematikom 

 važnost projekta u kontekstu studentske populacije i aktivizma kroz razrađenost 

projektnog plana i kohezivnosti mjera projekta 

 

 

 

 

PROCJENA PRIJAVA 



 

 

Kriteriji procjene Zaklade Sveučilišta u Rijeci: 

 doprinos interdisciplinarnosti znanosti i općenito znanosti na razini grada Rijeke, 

Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske 

 doprinos popularizaciji znanstvene djelatnosti, posebno popularizaciji znanosti studenata 

Sveučilišta u Rijeci 

 društveni kontekst (timski rad, rodna ravnopravnost, otvoren pristup tzv. open access 

korištenja rezultata djelatnosti, mentorski sustav, društvena odgovornost djelatnosti, 

etika, dobro upravljanje itd.) 

 

Kriteriji procjene neovisne vanjske procjene Sveučilišta u Rijeci: 

 kvaliteta znanstveno-istraživačke djelatnosti, te značaj i doprinos unapređenju znanja i 

vještina studenta 

 originalnost istraživanja 

 značaj i doprinos znanstveno-istraživačke djelatnosti unapređenju znanja i vještina 

prijavitelja 

 doprinos međunarodnom ugledu Sveučilišta u Rijeci 

 

Bodovanje prijava 

Maksimalni broj bodova pojedine prijave Fonda SIZIF je 100, i to u sklopu tri skupine kriterija:  35 

nose kriteriji Studentskog zbora Sveučilišta, 35 kriteriji Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a 30 neovisna 

vanjska procjena. Unutar svake pojedine skupine kriterija, prijava mora ostvariti minimalno 15 

bodova (kriteriji Studentskog zbora i Zaklade Sveučilišta u Rijeci), odnosno 10 (kriteriji neovisne 

vanjske procjene).  

 

U slučaju pozitivno evaluirane prijave, temeljem traženog iznosa i ostvarenih bodova, 

Povjerenstvo utvrđuje iznos sufinanciranja (Tablica 1.). Prijave koje sakupe ispod 40 bodova neće 

biti upućene na odluku o ocjenjivanju. 

 

Tablica 1. Postotak sufinanciranja temeljem ostvarenih bodova 

Ostvareni bodovi Postotak financiranja 

100 bodova 100 % 5 
od 90 do 99 bodova 90 % 
od 80 do 89 bodova 80 % 
od 70 do 79 bodova 70 % 
od 60 do 69 bodova 60 % 
od 50 do 59 bodova 50 % 
od 40 do 49 bodova 40 %  
od 10 do 39 bodova 0% (ispod ranga) 

 
 

 

 

 

                                                           
5Prijave čiji je traženi iznos (su)financiranja 500,00 kn i manje, a ostvare 70 i/ili više bodova, bit će u potpunosti 
financirane. 



 

 

Evaluacijski ciklusi i rezultati  

 

Natječaj je kontinuirano otvoren tijekom kalendarske godine (zaključno do 1. prosinca 2021., 

odnosno do iskorištenja sredstava). Evaluacije prijava odvijaju se u ciklusima (u pravilu svakih 45 

dana), odnosno sukladno intenzitetu pristizanja prijava.  

 

Konačnu Odluku o dodjeli sredstava donose osnivači i nositelji Fonda sukladno izvršenoj procjeni 

Povjerenstva za evaluaciju a u skladu s propisanim kriterijima. Odluka će biti objavljena na 

mrežnim stranicama osnivača i nositelja Fonda, te dostavljena prijavitelju putem e-pošte.6 

 

 

 

 

 

Obveza navođenja izvora sufinanciranja 

 

Prijavitelj je obvezan u provedbi prijavljene djelatnosti navesti da je aktivnost podržana 

sredstvima Fonda SIZIF Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Zaklade Sveučilišta u Rijeci, te 

istaknuti njihove logotipe na svim promotivnim i ostalim materijalima financijskog programa.  

 

Ukoliko se sredstvima financira tisak (knjige/časopisa/brošure itd.) ili neki drugi materijal, na 

primjerku izdanja korisnik je obvezan uz logotipe istaknuti sljedeći tekst: Pripremu ovog (navesti 

vrstu i naziv izdanja) sufinancirali su Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Zaklada Sveučilišta 

u Rijeci (Fond SIZIF). Mišljenja iznesena u ovoj (navesti vrstu i naziv izdanja) su mišljenja autora 

i ne izražavaju nužno stajalište osnivača i nositelja Fonda. 

 

Prava i obveze prijavitelja 

 

Prijavitelj kojem su dodijeljena sredstva dužan je dostaviti sve potrebne podatke za pripremu 

ugovora. Osnivači i nositelji Fonda mogu zatražiti dodatne informacije o (su)financiranoj prijavi.  

Ako se tražene informacije ne dostave u zadanom roku, postupak dodjele sredstava može se 

obustaviti. Sva prava i obveze korisnika Fonda bit će regulirana potpisivanjem Ugovora o dodjeli 

sredstava. 

 

 

 
 

U slučaju nejasnoća ili dodatnih upita u vezi Fonda SIZIF, budite slobodni obratiti nam se isključivo 

putem e-pošte na zaklada@uniri.hr . 

 

 

 

 

                                                           
6U slučaju produženja roka donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Zaklada Sveučilišta u Rijeci dužna je o tome 
obavijestiti prijavitelje. 

DODATNI  UPITI I INFO 

PRAVA I OBVEZE PRIJAVITELJA 

mailto:zaklada@uniri.hr

