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PRAVILNIK
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TEMELJNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE I
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NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU

Dubrovnik, rujan 2020.

Na temelju članka 59. stavka 2. točke 1., 11., 19. i 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07.,
45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka UsRH, 60/15. - Odluka UsRH i 131/17) i članka 60. Statuta
Sveučilišta u Dubrovniku Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 167. sjednici, održanoj 30. rujna 2020. donio je

PRAVILNIK
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TEMELJNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE I UMJETNIČKE
DJELATNOSTI U 2020. NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU

I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o raspodjeli sredstava za namjensko institucijskom financiranje znanstvene i
umjetničke djelatnosti u 2020. na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se
raspodjela novčanih sredstava za sufinanciranje znanstvene i umjetničke djelatnosti predviđenih Odluka o
programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022 („Narodne novine“, br.: 87/18).

II. RASPODJELA SREDSTAVA
Članak 4.
Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti raspodjeljuju se
u dvije kategorije: fiksni dio i varijabilni dio.
Fiksni dio čine sredstva koja se u unaprijed određenom iznosu raspoređuju na zaposlenike
Sveučilišta koji su izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i suradnička zvanja, te
zaposleni na pripadnim radnim mjestima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
Fiksni dio, u smislu prednjeg stavka, iznosi 2.500,00 kuna za zaposlenike u znanstveno-nastavnim i
umjetničko-nastavnim zvanjima, 1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima, te 5.000,00 za one u
suradničkim zvanjima (asistenti i poslijedoktorandi), kao i mlađim istraživačima (doktorandima i
poslijedoktorandima) zaposlenima na projektu isključivo na poslovima istraživanja na razdoblje od barem
godinu dana.
Varijabilni dio čine sredstva koja se dodjeljuju na temelju znanstvene produktivnosti istraživača u
zadnjih pet godina. Točan iznos tih sredstava koji se dodjeljuje pojedinom znanstveniku obračunava se na
temelju kriterija i procedure opisane u članku 5., 6. i 7.ovog Pravilnika.
Članak 5.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koja se dodjeljuju pojedinom znanstveniku uzimaju se u
obzir znanstveni radovi objavljeni u razdoblju 2016-2020. u časopisima i publikacijama indeksiranima u
Web of Science Core Collection bazama, Scopus bazi, te a1 radovi (samo za humanističke znanosti). U obzir
se uzimaju i radovi prihvaćeni za objavljivanje ukoliko su objavljeni online i već im je dodijeljen DOI znak.
Također, svi prijavljeni radovi moraju biti upisani i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI i imati
afilijaciju Sveučilišta u Dubrovniku ukoliko je u trenutku objave rada autor bio zaposlenik Sveučilišta.
Pri tom se svaki takav rad vrednjuje određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
-

14 bodova za rad u časopisu unutar prvog kvartila (Q1) pripadne WoSCC kategorije,
10 bodova za rad u časopisu unutar drugog kvartila (Q2) pripadne WoSCC kategorije,
7 bodova za rad u časopisu unutar trećeg kvartila (Q3) pripadne WoSCC kategorije,

-

-

5 bodova za rad u časopisu unutar četvrtog kvartila (Q4) pripadne WoSCC kategorije,
4 boda za poglavlje u knjizi indeksiranoj u WoSCC-u, za rad u zborniku indeksiran u WoSCC-u koji
nije izdat kao broj nekog časopisa, te za rad u časopisu indeksiran u WoSCC-u koji nije kategoriziran
po kvartilima, osim za humanističke znanosti gdje će se takav rad ili poglavlje u knjizi bodovati s 6
bodova,
4 boda za rad indeksiran u Scopusu u publikaciji s pridruženim čimbenikom odjeka, a koji nije
indeksiran u WoSCC-u,
3 boda za rad indeksiran u Scopusu u publikaciji kojoj nije pridružen čimbenik odjeka, a koji nije
indeksiran u WoSCC-u,
3 boda za a1 rad (samo za humanističke znanosti),
znanstvena knjiga se vrednjuje s 18 bodova ako je citirana u WoSCC-u, s 9 bodova ako je citirana u
Scopus-u, te s 9 bodova ako spada u a1 kategoriju (samo za humanističke znanosti),
urednička knjiga se vrednuje s 6 bodova ako je citirana u WoSCC-u, s 3 boda ako je citirana u
Scopus-u, te s 3 boda ako spada u a1 kategoriju (samo za humanističke znanosti).

Ako je neki časopis indeksiran u dvije ili više kategorija, za obračun se uzima kategorija u kojoj je
on najbolje rangiran.
S obzirom na broj autora rada na radu broj bodova za pojedini rad se korigira na sljedeći način:
- do četiri autora, nema korekcije
- pet autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 75% bodova
- šest autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 50% bodova
- sedam ili više autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 25% bodova.
Tako dobiveni bodovi dodjeljuju se znanstveniku koji je autor na tom radu. Zbrajanjem bodova po svim
radovima dolazi se do ukupnog broja bodova dodijeljenih pojedinom znanstveniku.
U slučaju kad je broj autora veći ili jednak pet, dozvoljava se bonus za glavnog autora. Glavni autor
je pri tom onaj koji je najviše doprinio rješavanju problema, objedinio podatke i napisao rad. Po jednom radu
može biti samo jedan glavni autor. Bonus za glavnog autora iznosi 3 boda za Q1 rad, 2 boda za Q2 rad, te po
jedan bod za ostale radove, s time da ukupan broj bodova koji dobije glavni autor ne može biti veći od broja
bodova koji za jednaku vrstu rada dobije samostalni autor.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koji se dodjeljuje pojedinom umjetniku uzima se u obzir
njegovo umjetničko djelovanje u razdoblju 2016-2020., koje se odnosi na izlagačku djelatnost u prostoru ili u
organizaciji kulturno- umjetničkih institucija (galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga
i organizacija. Izložbe mogu biti samostalne, retrospektivne ili skupne (pod uvjetom da je izložba žirirana
odnosno kurirana). U obzir se uzimaju i realizirane javne skulpture/ instalacije u vanjskom ili nekom drugom
javnom prostoru izabranom na javnom natječaju.
Pri tom se svaki takav rad vrednuje određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
-

18 bodova za retrospektivnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno- umjetničkih institucija
(galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
12 bodova za javnu skulpturu/ instalaciju u vanjskom ili nekom drugom javnom prostoru
izabranom na javnom natječaju,
7 bodova za samostalnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija
(galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
3 boda za skupnu izložbu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija
(galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,

Novčana vrijednost boda iz gornjeg izračuna dobiva se dijeljenjem iznosa sredstava raspoređenih na
varijabilni dio s ukupnim brojem bodova dodijeljenih svim zaposlenicima.
Varijabilni dio sredstava za pojedinog znanstvenika/umjetnika dobije se množenjem njemu
dodijeljenih bodova s novčanom vrijednošću boda.

Zaposlenicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i znanstvenim zvanjima
koji nisu zaposleni u punom radnom vremenu dodijeliti će se fiksni dio sredstava u iznosu proporcionalnom
postotku radnog vremena na koji su zaposleni. Zaposlenicima Sveučilišta u ostalim zvanjima (nastavnim,
stručnim), ne dobivaju fiksan dio sredstava, ali mogu sudjelovati u raspodjeli varijabilnog dijela na način
utvrđen ovim Pravilnikom ako su objavili rad u WoSCC-u ili a1 rad u razdoblju 2016-2020. Pri tom će se
pojedinom takvom zaposleniku dodijeliti sredstva samo ukoliko mu gornjom raspodjelom pripadne barem
500,00 kn.
Članak 6.
Po donošenju Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta
objavljuje Poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijskom financiranje
znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2020. (poziv za varijabilni dio sredstava). Poziv obavezno sadrži rok
za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od sedam dana.
Zaposlenik zainteresiran za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti (varijabilni dio sredstava) podnosi, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz
prijavu/zahtjev zaposlenik je dužan priložiti i svu traženu dokumentaciju.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Sveučilišta pregledava pristigle prijave na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovoga Pravilnika. U postupku pregleda
prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta može pozvati podnositelja
prijave/zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženim dokumentima uklone nedostatke ili
nejasnoće.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz prednjeg stavka ovoga članka smatraju se dokumenti
koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
Službi u pregledu prijava pomaže tročlano Povjerenstvo za pregled i procjenu prijava (čiji jedan član
će po funkciji biti prorektor za međunarodnu suradnju i znanost) koje će odlučivati o kategorizaciji
prijavljenih radova u slučaju kad iz postojećih baza nije nedvosmisleno jasno o kakvoj vrsti i kategoriji rada
se radi. Povjerenstvo imenuje Senat na istoj sjednici na kojoj se donosi i Pravilnik.
O pregledu pristiglih prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta
sastavlja pisano izvješće i izrađuje nacrt prijedloga odluke za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko
financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti.
Pisano izvješće i nacrt prijedloga odluke, iz prednjega stavka, Služba za međunarodne odnose i
istraživačke projekte Sveučilišta dostavlja prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta koji
izrađuje prijedlog odluke za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti
i o njoj obavještava podnositelje prijava. Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je ovom odlukom
povrijeđeno koje pravo može, u roku od 3 radna dana, od dana objave odluke, podnijeti prigovor Službi za
međunarodne odnose i istraživačke projekte, a ova mu je dužna dostaviti odgovor.
Odluku o dodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, na
prijedlog prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta, donosi rektor.
Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je odlukom iz prednjega stavka povrijeđeno koje
pravo, i koji je na tu temu već bio uputio prigovor Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte,
može u roku od 3 radna dana, od dana objave odluke, podnijeti prigovor Senatu.
Odluka Senata po prigovoru konačna je.
Članak 7.

Odluku o dodijeli fiksnog dijela sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti donosi rektor na prijedlog prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta.
Odluka rektora konačna je.
III. DOZNAKA SREDSTAVA, PRAĆENJE POTROŠNJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se prema pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po
kategorijama potrošnje.
Zaposlenik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom znanstvenom, nastavnom i
suradničkom zvanju koji nije angažiran na nekom znanstvenom-istraživačkom ili umjetničkom projektu, bilo
kao voditelj ili kao suradnik, dužan je osmisliti prijedlog projekta koji bi se financirao iz dodijeljenih
sredstava. Taj prijedlog mora sadržavati cilj, aktivnosti, ljudske i materijalne resurse, kao i vremenski plan
projekta. Više istraživača mogu zajednički osmisliti projektni prijedlog i udružiti sredstva. Prijedlog projekta,
u smislu ovog stavka, potrebno je dostaviti Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte.
Financijsko računovodstvena služba Sveučilišta prati tijek doznačenih sredstava i podnosi financijski
izvještaj iz kojeg će Senatu i MZO biti vidljiv način njihova korištenja.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski spol.
Članak 10.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Dubrovniku, srpnja 2020.

Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum

