
Senat Sveučilišta u Rijeci je na 28. sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine otvorio javnu raspravu o 
Prijedlogu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci.   

Molimo da svoje primjedbe i prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj 
djelatnosti Sveučilišta dostavite elektronskim putem na adresu studiji@uniri.hr ili postavite na 
SharePoint portal Sveučilišta zaključno s 13. srpnja 2011. godine.   

 

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

I. OPDE ODREDBE 

Članak 1. 

Predmet uređivanja 

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se 
određuju opdi uvjeti i načini funkcioniranja sustava izdavačke djelatnosti, kao i opdi uvjeti i načini 
prikupljanja, čuvanja te osiguravanja dostupnosti i globalne vidljivosti Izdanja Sveučilišta u Rijeci (u 
daljnjem tekstu: Sveučilište), uključujudi i izdanja njegovih sastavnica. 

 

Članak 2. 

Temeljne svrhe izdavačke djelatnosti Sveučilišta 

Temeljne svrhe izdavačke djelatnosti Sveučilišta su doprinos razvitku i kompetitivnosti nastavnih, 
znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti Sveučilišta i njegovih sastavnica, a posebice stvaranju 
uvjeta za provođenje visokih standarda koji se primjenjuju na sva Izdanja Sveučilišta. 

 

Članak 3. 

Polje primjene Pravilnika 

1. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sljededa djela bez obzira na njihova materijalna obilježja ili oblik 
sadržaja: 

a) svako djelo koje je izdalo Sveučilište ili njegova sastavnica neovisno o tomu tko su autori, 
urednici ili drugi nositelji autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva na tom djelu; 

b) svako djelo zaposlenika Sveučilišta nastalo u okviru njegove stručne i/ili znanstvene 
djelatnosti; 

c) svako djelo studenta Sveučilišta koji u okviru studija na Sveučilištu ili njegovim 
sastavnicama izrađuju završne i/ili druge radove; 

d) svako djelo koje ne udovoljava pretpostavkama iz točaka a)-c) ovog stavka, a govori o 
Sveučilištu ili njegovoj sastavnici odnosno o sadašnjim ili ranijim zaposlenicima ili 
studentima Sveučilišta ili njegove sastavnice. 

2. Od posebnog interesa za Sveučilište je objavljivanje elektroničkih izdanja (u daljnjem tekstu: e-
izdanja) u mrežnom obliku na način da su prepoznatljiva kao Izdanja Sveučilišta. 

 

II. IZDANJA SVEUČILIŠTA 

Članak 4. 
Izdanja Sveučilišta su djela iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika koja su odobrena 
uvrštavanjem u Plan izdavačke djelatnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika. 
 

Članak 5. 
Vrste Izdanja Sveučilišta 

1. Izdanja Sveučilišta iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu biti znanstvena ili stručna, kao i izdanja koja 
sadrže vjerodostojne podatke o djelovanju Sveučilišta bez obzira na materijalni oblik izdanja 
(tekstualni, notni, kartografski, elektronički, projicirani, zvučni, dvodimenzionalni, trodimenzionalni ili 
viševrsni). 
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2. S obzirom na oblik sadržaja, Izdanja Sveučilišta su, u smislu ovoga Pravilnika, određena na sljededi 
način: 

a) Knjiga je neperiodično tiskano ili elektroničko izdanje koje obuhvada najmanje 5 tiskarskih araka, 
odnosno 75 kartica teksta, pri čemu se pod karticom teksta podrazumijeva 1800 znakova s 
razmacima, a pod tiskarskim arkom 15 kartica teksta. Minimalni se zahtjev odnosi na samo tijelo 
teksta s bilješkama, bez bibliografije i drugih priloga, preliminarnih stranica, naslovne i zaključne 
stranice (korica) itd.  

b) Brošura je neperiodično tiskano ili elektroničko izdanje koja obuhvada najmanje 5 kartica teksta, 
a najviše 5 tiskarskih araka, pri čemu se pod karticom teksta podrazumijeva 1800 znakova s 
razmacima, a pod tiskarskim arkom 15 kartica teksta. Minimalni i maksimalni zahtjevi odnosi se 
na samo tijelo teksta s bilješkama, bez bibliografije i drugih priloga, preliminarnih stranica, 
naslovne i zaključne stranice (korica) itd. 

c) Periodično izdanje je izdanje koja se pojavljuje pod istim naslovom u određenim vremenskim 
razmacima i u posebnim brojevima različita sadržaja, koji su dosljedno numerirani i datirani. Pod 
pojam periodičnog izdanja ne podvodi se pojam monografske serije. 

d) Udžbenik je knjiga u smislu točke a) ovog stavka koja predstavlja osnovno nastavno sredstvo u 
sveučilišnim ustanovama u kojemu se izlaže gradivo određeno nastavnim planom i programom 
predmeta ili kolegija, odnosno druga literatura koja predstavlja vrsnu didaktičku obradu 
studijskoga područja ili teme te omoguduje samostalno svladavanje nastavnoga gradiva. 
Udžbenik, kao djelo kojim se prezentira stanje znanja o određenoj nastavnoj materiji u pravilu je 
stručna knjiga. Ako se, međutim, osim pregledne i kompilacijske funkcije, udžbenikom donosi 
autorska sinteza dosadašnjeg stanja znanja o dotičnoj temi te ako autor pritom uspostavlja novu 
kvalitativnu razinu poimanja prezentirane tematike, tada se udžbenik smatra znanstvenom 
knjigom. Načelna distinkcija između udžbenika kao stručne knjige i udžbenika kao znanstvene 
knjige u svojoj primjeni iziskuje pomnu analizu karakteristika djela te detaljnu argumentaciju 
izvedene ocjene koja se donosi unutar recenzentskoga postupka. 

e) Ostala nastavna pomagala (npr. nastavne scripte, autoriziranih predavanja i hrestomatija) su 
knjige ili brošure u smilsu točaka a) ili b) ovog stavka koje predstavljaju takvo nastavno sredstvo 
koje može biti dopuna ili djelomičan nadomjestak udžbeniku kao osnovnom nastavnom sredstvu, 
ali nije udžbenik. Riječ je o izdanjima stručnog karaktera koja se iznimno mogu kvalificirati kao 
znanstvena. 

f) Nastavna scripta je stručno djelo koje donosi sustav bilježaka kojima se dio određene nastavne 
materije razlaže na ključne pojmove i definicije. Nastavna scripta u pravilu ne nadilazi opseg 
brošure iz točke b) ovog stavka. 

g) Autorizirana predavanja su stručno djelo višega stupnja jezične dorade i opsežnijeg sadržajnoga 
obuhvata od nastavnih scripta. Autorizirana predavanja udovoljavaju minimalnom 
kvantitativnom uvjetu knjige iz točke a) ovog stavka, odnosno obuhvadaju 5 tiskarskih araka ili 
više. 

h) Hrestomatija je zbirka relevantnih tekstova koji su u funkciji višestranog sagledavanja određene 
nastavne materije te upuduju na raznolikost povijesnih i aktualnih pristupa pojedinim temama. 
Zbog svoje kolekcionističke naravi hrestomatija je u pravilu stručna knjiga vedega opsega koja 
uključuje autorski odnosno urednički prilog koji obuhvada manje od 5 araka autorskog teksta. 
Ako autorski prilog autora odnosno urednika hrestomatije premašuje 5 araka teksta te ako 
sadržajno i metodološki udovoljava standardima znanstvene rasprave, što se utvrđuje tijekom 
recenzentskoga postupka, takva se hrestomatija smatra znanstvenom knjigom.   

i) Monografija je znanstvena ili stručna knjiga u smislu točke a) ovog stavka koja na iscrpan i 
cjelovit način razmatra neki problem, pitanje ili predmet. Monografija može biti djelo koje je 
potpuno u jednom svesku ili koje se tiska u omeđenom broju svezaka.  

j) Znanstveni ili stručni časopis je periodično izdanje u smislu točke c) ovog stavka koje sadrži 
recenzirane članke pojedinih autora. 

k) Zbornik radova je znanstvena ili stručna knjiga u smislu točke a) ovog stavka koja sadrži 
recenzirana pojedinačna djela objavljena pod zajedničkim naslovom. 



l) Zbornik radova sa znanstvenog ili stručnog skupa u organizaciji Sveučilišta odnosno njegovih 
sastavnica je zbornik radova u smislu točke k) ovog stavka koji sadrži autorizirane i recenzirane 
integralne tekstove održanih izlaganja, usvojene preporuke ili odluke te druge tekstualne ishode 
provedenih znanstvenih ili stručnih rasprava. 

m) Službeno izdanje je zakon, drugi propis, sudska ili druga odluka bilo kojeg tijela ili izdana službena 
isprava Sveučilišta ili njegovih sastavnica donesena od nadležnog tijela Sveučilišta ili sastavnice 
(npr. strategija, akcijski plan, izvještaj, statut, pravilnik itd.). 

n) Informativno izdanje Sveučilišta je izdanje čiji je izdavač Sveučilište ili njegova sastavnica i koje 
sadrži različite podatke o Sveučilištu ili njegovim sastavnicama. 

o) Bibliografija je samostalno objavljeni i klasificirani popis izdanja namijenjenih javnosti u svrhu 
znanstvenog ili stručnog rada ili za potrebe studija. Može uključivati sadržaje ili sažetke uključenih 
izdanja. 

p) Digitalna zbirka je bibliografija u smislu točke o) ovog stavka objavljena na elektroničkom mediju, 
gdje je svaki zapis o pojedinom izdanju povezan s njegovim cjelovitim tekstom. 

q) Referentno djelo je enciklopedija, priručnik ili rječnik. 

r) Pravni izvor je komentar zakona ili drugog propisa, tematska zbirka sudske prakse odnosno 
drugo izdanje čiji je sadržaj kombinacija autorskog rada i službenog izdanja u smislu točke m) 
ovog stavka. 

 
 
III. NADLEŽNA TIJELA 

 
Članak 6. 

Nadležna tijela Sveučilišta 
Tijela Sveučilišta nadležna za postupanje prema ovom Pravilniku jesu Rektor Sveučilišta, Senat 
Sveučilišta, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta i Stručna služba Povjerenstva za 
izdavačku djelatnost Sveučilišta. 
 

Članak 7. 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost 

1. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) brine za razvitak 
izdavačke djelatnosti na Sveučilištu te u skladu s time koordinira i usmjerava izdavačku djelatnost 
Sveučilišta i njegovih sastavnica.  

2. Povjerenstvo je stručno tijelo Senata Sveučilišta koje broji ukupno 7 (sedam) članova, što uključuje 
jednog predstavnika Sveučilišne knjižnice, jednog predstavnika Ureda za transfer tehnologije 
Sveučilišta te jednog predstavnika Naklade. Preostala četiri člana Povjerenstva imenuje na razdoblje 
od 2 (dvije) godine Senat Sveučilišta na prijedlog Rektora Sveučilišta tako da ravnomjerno 
predstavljaju znanstvena područja na Sveučilištu: 1) biomedicinu i zdravstvo, 2) humanističke i 
društvene znanosti, 3) biotehničke, tehničke i prirodne znanosti te 4) umjetničko područje. 

3. Povjerenstvo radi na sjednicama kojima predsjedava predsjednik Povjerenstva kojeg između sebe 
biraju imenovani članovi Povjerenstva. Povjerenstvo može donositi odluke ako je na sjednici prisutna 
vedina svih njegovih članova. Odluke se donose vedinom glasova prisutnih članova Povjerenstva. 

 

Članak 8. 

Djelokrug rada Povjerenstva 

Djelokrug rada Povjerenstva je sljededi: 

a) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, odobrava prijavljena izdanja sastavnica kao Izdanja 
Sveučilišta njihovim uvrštavanjem u prijedlog Plana izdavačke djelatnosti iz članka 7. ovoga 
Pravilnika i dostavlja ga na potvrđivanje Senatu Sveučilišta; 

b) Podnosi Senatu Sveučilišta prijedlog iznosa financijskih sredstava za sufinanciranje Izdanja 
Sveučilišta i djelatnosti Povjerenstva u narednoj proračunskoj godini; 



c) Utvrđuje dodatne kriterije sufinanciranja pojedinih vrsta izdanja koji nisu propisani ovim 
Pravilnikom; 

d) Utvrđuje obrasce rijave Izdanja Sveučilišta iz članka 13. ovoga Pravilnika i obrasce recenzije iz 
članka 21. ovoga Pravilnika; 

e) Provodi postupak pribavljanja dodatnih recenzija; 

f) Donosi Odluku o odobrenju prijavljenog izdanja kao Izdanja Sveučilišta (u daljnjem tekstu: 
Odluka o Izdanju Sveučilišta) na temelju Plana izdavačke djelatnosti usvojenog od strane 
Senata Sveučilišta; 

g) Donosi Odluku o iznosu sredstava za sufinanicranje pojedinog Izdanja Sveučilišta u skladu s 
kriterijima sufinanciranja i odobrenim ukupnim iznosom za sufinanciranje iz zajedničkih 
sredstava proračuna Sveučilišta;  

h) Prati provođenje pojedinačnih izdavačkih projekata sadržanih u Planu izdavačke djelatnosti 
na temelju izvješda Sveučilišta i njegovih sastavnica i podataka o objavljenim izdanjima u 
skupnom katalogu Sveučilišta u Rijeci; 

i) Propisuje sadržaj Izvješda o provedbi pojedinačnog izdavačkog projekta iz točke g) ovog 
stavka koje mu je dužan podnijeti svaki izdavač Izdanja Sveučilišta iz članka 4. ovoga 
Pravilnika; 

j) Jednom godišnje podnosi Senatu Sveučilišta na usvajanje Izvješde o provedbi Plana izdavačke 
djelatnosti;  

k) Podnosi Senatu Sveučilišta na usvajanje prijedlog Izdavačkog standarda iz članka 23. ovoga 
Pravilnika; 

l) Provodi periodičnu stručnu reviziju Izdavačkog standarda; 

m) Prati provođenje Izdavačkog standarda i jednom godišnje podnosi Senatu Sveučilišta na 
usvajanje Izvješde o stupnju sukladnosti objavljenih izdanja s Izdavačkim standardom, koje je 
privitak Izvješdu o izvršenju Plana izdavačke djelatnosti. U okviru Izvješda o stupnju 
sukladnosti objavljenih izdanja s Izdavačkim standardom, po potrebi predlaže odgovarajude 
mjere za povedanje stupnja te usklađenosti; 

n) Utvrđuje tematske prioritete koji utječu na oblikovanje Plana izdavačke djelatnosti, ako 
procijeni da je to poželjno u smislu svrha izdavačke djelatnosti Sveučilišta; 

o) Predlaže uvrštenje pojedinih prijavljenih izdanja u Plan izdavačke djelatnosti Naklade, ako 
procijeni da su u skladu s programskim smjernicama Naklade; 

p) U suradnji s Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: UTT), 
predlaže Senatu donošenje pravila iz područja autorskog prava i srodnih prava na Sveučilištu 
ako uoči takvu potrebu; 

q) U suradnji s Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: UTT) 
utvrđuje obrasce nakladničkih ugovora za Izdanja Sveučilišta i izjava kojima se Sveučilištu i/ili 
njegovim sastavnicama ustupaju prava na umnožavanje djela u digitalnom obliku i njihovo 
stavljanje na raspolaganje javnosti unutar Zbirke e-izdanja zaposlenika Sveučilišta u Rijeci; 

r) Jednom godišnje podnosi Izvješde o svojoj djelatnosti Senatu Sveučilišta. 

 

Članak 9. 

Djelokrug rada Senata Sveučilišta 

U smislu ovoga Pravilnika, Djelokrug rada Senata Sveučilišta je sljededi: 

a) Na temelju prijedloga Povjerenstva, usvaja Plan Izdavačke djelatnosti iz članka 7. ovoga 
Pravilnika za narednu godinu najkasnije do 25. prosinca tekude godine; 

b) Na temelju prijedloga Povjerenstva, usvaja Izdavački standard iz članka 23. ovoga Pravilnika; 
c) Na temelju prijedloga Povjerenstva, odlučuje o iznosu financijskih sredstava za sufinanciranje 

Izdanja Sveučilišta i djelatnosti Povjerenstva u proračunskoj godini; 



d) Odlučuje o usvajanju ili odbijanju godišnjeg Izvješda Povjerenstva o provedbi plana izdavačke 
djelatnosti, i njegovom privitku Izvješdu o stupnju sukladnosti objavljenih izdanja s 
Izdavačkim standardom; 

e) Odlučuje o usvajanju ili odbijanju godišnjeg Izvješda Povjerenstva o njegovoj djelatnosti. 

 

Članak 10. 

Stručna služba Povjerenstva 

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Povjerenstva, osniva se Stručna služba za izdavačku 
djelatnost (u daljnjem tekstu: Stručna služba) koju čine po Rektoru Sveučilišta raspoređeni 
zaposlenici Sveučilišta.  

 

Članak 11. 
Djelokrug rada Stručne službe 

Djelokrug rada Stručne službe je sljededi: 
a) U dogovoru s predsjednikom Povjerenstva, dostavlja pozive za sjednice Povjerenstva, 

prisustvuje sjednicama i zapisnički ih evidentira; 
b) Osigurava protok informacija između članova Povjerenstva, kao i između Povjerenstva i 

drugih tijela Sveučilišta, odnosno vanjskih suradnika i suradnih institucija, posebno knjižnica 
Sveučilišta u Rijeci; 

c) Zaprima Prijave Izdanja Sveučilišta; 
d) Dostavlja Odluke o Izdanjima Sveučilišta i o njihovom sufinanciranju; 
e) Pribavlja podatke o izvršenju Plana izdavačke djelatnosti, te ostvarenim prihodima i 

rashodima izdavanja uvrštenih izdanja; 
f) Vodi evidencije:  

a. pristiglih Prijava Izdanja Sveučilišta, 
b. planiranih prihoda i rashoda prijavljenih pojedinačnih izdavačkih projekata, 
c. odobrenih Izdanja Sveučilišta, 
d. odobrenih i upladenih sredstava Sveučilišta za financijsku potporu uvrštenim 

izdanjima, 
e. objavljenih Izdanja Sveučilišta, temeljem objavljenih podataka u skupnom 

knjižničnom katalogu Sveučilišta i u bibliografiji Izdanja Sveučilišta (dalje: Bibliografija 
izdanja), 

f. objavljenih elektroničkih inačica Izdanja Sveučilišta u Zbirci e-izdanja Sveučilišta 
(dalje: Zbirka e-izdanja). 

g) Prikuplja i čuva službenu dokumentaciju Povjerenstva te brine o njezinoj dostavi pismohrani 
Rektorata Sveučilišta; 

h) Obavlja druge poslove po nalogu Povjerenstva. 

 

 

IV. POSTUPAK S IZDANJIMA SVEUČILIŠTA 

 

Članak 12. 

Plan izdavačke djelatnosti 

1. Na temelju pristiglih Prijava za odobrenje prijavljenih izdanja kao Izdanja Sveučilišta (u daljnjem 
tekstu: Prijava Izdanja Sveučilišta), Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta utvrđuje popis 
prijavljenih izdanja koja udovoljavaju pretpostavkama za odobrenje kao Izdanja Sveučilišta iz članka 
4. ovoga Pravilnika i uvrštava ih u prijedlog Plana izdavačke djelatnosti koji podnosi na usvajanje 
Senatu Sveučilišta. 

2. Plan izdavačke djelatnosti za narednu godinu usvaja se najkasnije 25. prosinca tekude godine. Plan 
izdavačke djelatnosti za tekudu godinu po potrebi se dopunjava tijekom tekude godine, na isti način i 
u istom postupku u kojem se izvorno usvaja sukladno ovom Pravilniku. 



3. Plan izdavačke djelatnosti sadrži sljedede podatke:  

A. Plan izdavanja, odnosno dotiskivanja udžbenika: 

a) naslove udžbenika koji se planiraju izdavati ili dotiskivati,  

b) imena autora, 

c) opseg udžbenika u autorskim arcima.  

B. Plan izdavanja drugih znanstvenih i stručnih izdanja: 

a) naslov djela, 

b) imena autora odnosno urednika,  

c) opseg djela u autorskim arcima.  

C. Plan izdavanja službenih i informativnih izdanja: 

a) naslov djela,  

b) imena autora odnosno urednika, 

c) opseg djela u autorskim arcima. 

 

Članak 13. 

Prijava Izdanja Sveučilišta 

1. Za odobrenje pojedinog prijavljenog izdanja kao Izdanja Sveučilišta njegovim uvrštenjem u Plan 
izdavačke djelatnosti Sveučilišta iz članka 12. ovoga Pravilnika, Sveučilište ili njegova sastavnica 
podnose pisanu Prijavu Izdanja Sveučilišta Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta. 

2. Prijava Izdanja Sveučilišta i odgovarajudi prilozi dostavljaju se na obrascima koje utvrđuje 
Povjerenstvo.  

 

Članak 14. 

Nužni sadržaj Prijave Izdanja Sveučilišta 

1. Svaka prijava Izdanja Sveučilišta sadrži sljedede podatke:  

a) Naslov djela; 

b) Ime i prezime, te zvanje autora (znanstveno-nastavno ili nastavno, odnosno akademsko ili 
stručno);  

c) Vrsta autorstva (autor teksta, prevoditelj, urednik i sl.); 

d) Predmet, odnosno znanstveno ili umjetničko područje i polje na koje se djelo odnosi;  

e) Sažetak djela dug 250-300 riječi; 

f) Naklada u kojoj se predlaže izdavanje (osim izdanja u izvorno elektroničkom obliku; naklada 
udžbenika mora odgovarati trostrukome umnošku broja studenata koji godišnje slušaju 
kolegij, ali ne može iznositi manje od 100 primjeraka);  

g) Broj autorskih araka (osim netekstualne građe).  

2. Prijavi Izdanja Sveučilišta iz prethodnog stavka prilaže se:  

a) Izjava autora (za djelo bez individualnih autora odnosno anonimno djelo, izjavu daje urednik) 
o tome objavljuje li se djelo prvi put, je li po srijedi neizmijenjeno izdanje, izmijenjeno izdanje 
ili je riječ o dotiskivanju postojedeg izdanja tj. proizvodnji dodatnih primjeraka iz postojedeg 
prijeloma s izmijenjenom godinom proizvodnje i podatkom o dodatnoj nakladi. Osim za prvo 
izdanje, obvezno se navodi i redni broj i/ili naziv izdanja u tekstu koji de biti otisnut na izdanju 
(izmijenjeno, novo, skradeno i sl.); 

b) Izjava urednika o usklađenosti prijeloma, odnosno probnog elektroničkog izdanja s 
Izdavačkim standardom iz članka 23. ovoga Pravilnika; 

c) Prijelom u digitalnom formatu pripremljen za tisak, probno elektroničko izdanje na fizičkom 
mediju, ili internetska adresa na kojoj je probno objavljeno mrežno izdanje; 

d) Financijski plan izdavanja sa specifikacijom ukupno planiranih prihoda po izvorima i 
specifikacijom ukupno planiranih troškova po namjenama. Ukoliko je propisan kriterij 



sufinanciranja iz zajedničkih sredstava Sveučilišta, potrebno je iznos koji se potražuje od 
Sveučilišta proračunati sukladno tom kriteriju. 

 

Članak 15. 

Dodatni sadržaj Prijave udžbenika kao Izdanja Sveučilišta 

Prijava udžbenika i ostalih nastavnih pomagala iz članka 5. stavka 2. točaka d) i e) ovoga Pravilnika 
kao Izdanja Sveučilišta, pored podataka iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o 
broju studenata koji u akademskoj godini upisuju predmet. 

Prijavi se, pored priloga iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, prilažu i sljededi dodatni prilozi: 

a) Izjava Povjerenstva za nastavu izdavača o pokrivenosti nastavnog programa udžbenikom. Ako 
udžbenik pokriva najmanje 2/3 nastavnog programa osigurava se puni iznos sufinanciranja; 

b) Prijedlog nadležnog stručnog tijela izdavača za odobrenje prijavljenog izdanja kao Izdanja 
Sveučilišta i sufinanciranje; 

c) Izjava recenzenata o sličnosti udžbenika s drugim udžbenicima objavljenima u Republici 
Hrvatskoj. Omjer mogudeg financiranja ovisi o stupnju sličnosti udžbenika s drugim 
udžbenicima, i to prema sljededem ključu: 

a. Ako recenzent utvrdi do 50% sličnosti među udžbenicima, sufinanciranje se osigurava 
u punom iznosu;  

b. Ako recenzent utvrdi od 50% do 75% sličnosti među udžbenicima, osigurava se 50% 
od punog iznosa sufinanciranja;  

c. Ako recenzent utvrdi više od 75% sličnosti među udžbenicima, sufinanciranje se 
odbija; 

d) Izjava recenzenta o procijenjenom postotku izmjena i dopuna ranijeg izdanja istog udžbenika 
istog autora. Ako je izmijenjeno i dopunjeno do 30% ranijeg izdanja udžbenika, smatra se da 
se radi o neizmijenjenom izdanju, ako je izmijenjeno više od 30% ranijeg izdanja udžbenika, 
smatra se da se radi o izmijenjenom izdanju; 

e) Najmanje dvije pozitivne recenzije sukladno članku 22. ovoga Pravilnika za novo, odnosno 
izmijenjeno izdanje. Za neizmijenjeno izdanje, u slučaju postojanja ranije dobivene 
suglasnosti Povjerenstva, recenzije nisu potrebne. 

 

Članak 16. 

Dodatni sadržaj Prijave drugih znanstvenih i stručnih izdanja kao Izdanja Sveučilišta 

Prijava za odobrenje drugih znanstvenih i stručnih izdanja kao Izdanja Sveučilišta, pored priloga iz 
članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, sadrži i sljedede dodatne priloge: 

a) Prijedlog nadležnog stručnog tijela izdavača za odobrenje izdanja kao Izdanja Sveučilišta i za 
sufinanciranje; 

b) Izjavu recenzenta o procijenjenom postotku izmjena i dopuna ranijeg izdanja istog djela istog 
autora. Ako je izmijenjeno i dopunjeno do 30% ranijeg izdanja djela, smatra se da se radi o 
neizmijenjenom izdanju, ako je izmijenjeno više od 30% ranijeg izdanja djela, smatra se da se radi 
o izmijenjenom izdanju; 

c) Najmanje dvije pozitivne recenzije za novo, odnosno izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Za 
neizmijenjeno izdanje, u slučaju postojanja ranije dobivene suglasnosti Povjerenstva, recenzije 
nisu potrebne. 

 

Članak 17. 
Dodatni sadržaj Prijave periodičkih izdanja kao Izdanja Sveučilišta 

Prijava za odobrenje periodičkih izdanja, pored podataka i priloga iz članka 14. ovoga Pravilnika, a za 
znanstvena i stručna izdanja i dodatnih priloga iz članka 16. ovoga Pravilnika, sadrži i podatke o 
godištu, godini i broju periodičkog izdanja za koje se podnosi prijedlog. 

 



 

 

Članak 18. 
Određivanje iznosa za sufinanciranje udžbenika 

1. Sufinanciranje izdavanja, odnosno dotiskivanja udžbenika obavlja se u okviru izdvojenih sredstava 
Sveučilišta za izdavačku djelatnost, tako da se za svaki autorski arak novog ili izmijenjenog izdanja 
dodjeljuju se izdavaču novčana sredstva u visini do 30%, a za dotiskivanje do 10% prosječne plade po 
djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca. 
2. Sufinanciranje se ne odobrava za udžbenike čija je naklada manja od 100 primjeraka ili za 
udžbenike manje od 3 autorska arka. 

 

Članak 19. 

Odluka o Izdanju Sveučilišta 

1. Na temelju potvrđenog Plana izdavačke djelatnosti, za svako prijavljeno izdanje uvršteno u Plan 
izdavačke djelatnosti, Povjerenstvo donosi Odluku o Izdanju Sveučilišta, koja sadrži:  

a) Izjavu kojom se prijavljeno izdanje odobrava kao Izdanje Sveučilišta; 

b) Uputu o obvezi navođenja u izdanju da je odobreno kao Izdanje Sveučilišta te obvezi 
navođenja broja i datuma Odluke Povjerenstva; 

c) Odobrenje za uporabu naziva i znaka Sveučilišta i način njihove uporabe (u pravilu moraju biti 
otisnuti na prednjoj strani korica i na hrptu izdanja); 

d) Izjavu o iznosu odobrenih novčanih sredstava, izjavu da se pojedinačni izdavački projekt ne 
sufinancira od strane Sveučilišta ili izjavu da de se odluka o sufinanciranju donijeti naknadno; 

e) Broj primjeraka izdanja koji de se tiskati; 

f) Podatke o obvezi i načinu izvještavanja o provedbi pojedinačnog izdavačkog projekta i 
dostavljanja financijskog izvještaja o provedbi projekta, sa specifikacijom svih prihoda po 
izvorima i svih troškova po namjenama. 

2. Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se izdavaču (Sveučilištu ili njegovoj sastavnici), njegovoj 
knjižnici, autoru izdanja i Sveučilišnoj knjižnici, a jedan primjerak ostaje u pismohrani Sveučilišta. 

3. Za svako neodobreno izdanje, dostavlja se Obavijest da izdanje nije odobreno kao Izdanje 
Sveučilišta, s obveznim obrazloženjem. 

 

Članak 20. 

Nakladnički ugovor 
1. U roku od trideset dana od primitka Odluke o Izdanju Sveučilišta iz članka 19. ovoga Pravilnika, 
izdavač (Sveučilište ili njegova sastavnica) naveden u Odluci o Izdanju Sveučilišta dužan je s 
autorom/autorima zaključiti nakladnički ugovor u pisanom obliku. Tim ugovorom između ostalih 
pitanja treba ugovoriti i ustupanje vremenski, teritorijalno i količinski neograničenih prava 
umnožavanja i stavljanja na raspolaganje javnosti predmetnog izdanja u digitalnom obliku, 
uključujudi i ne ograničavajudi se na fizički ili mrežni oblik elektroničkoga medija, i to istodobno 
Sveučilištu i odnosnoj sastavnici 
2. U slučaju da autori ili drugi nositelji prava na umnožavanje izdanja i njegovo stavljanje na 
raspolaganje javnosti odbiju potpisati nakladnički ugovor iz st. 1. ovoga članka, Odluka o Izdanju 
Sveučilišta iz članka 19. ovoga Pravilnika se poništava. 
3. Obrazac nakladničkog ugovora za potrebe Sveučilišta i njegovih sastavnica utvrđuje Ured za 
transfer tehnologije u suradnji s Povjerenstvom sukladno članku 8. točki q) ovoga Pravilnika. 

 

Članak 21. 

Recenzentski postupak 

1. Za svako Izdanje Sveučilišta iz članka 4. ovoga Pravilnika mora biti proveden recenzentski postupak. 



2. Recenzentski postupak se smatra provedenim ako su pribavljene najmanje dvije pozitivne 
recenzije, pri čemu najmanje jedan recenzent mora biti zaposlen izvan sastavnice Sveučilišta koja 
predlaže odobrenje izdaja kao Izdanja Sveučilišta. Recenzenti izdanja za koje izdavač očekuje stručnu 
atribuciju moraju biti iz redova istaknutih stručnjaka ili znanstvenika iz odgovarajude znanstvene ili 
umjetničke grane, a recenzenti izdanja za koje izdavač očekuje znanstvenu atribuciju moraju biti iz 
redova istaknutih znanstvenika ili znanstveno-nastavnih zaposlenika iz odgovarajudeg znanstvenog 
područja, znanstvenog polja i znanstvene grane. 

3. Recenzije moraju biti podnesene na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo sukladno članku 8. točki d) 
ovoga Pravilnika. 

4. Odredbe stavka 1-3. ovoga članka ne primjenjuju se na službena i informativna izdanja iz članka 5. 
stavka 2. točaka m) i n) ovoga Pravilnika. Za vjerodostojnost i istinitost sadržaja službenog i 
informativnog izdanja odgovoran je čelnik pravne osobe koja je izdavač predmetnog službenog ili 
informativnog izdanja. 

 

Članak 22. 

Dopunski recenzentski postupak 

1. Povjerenstvo raspolaže diskrecijskim pravom pokretanja dopunskog recenzentskog postupka pri 
čemu može naručiti dodatnu recenziju.  

2. Prilikom naručivanja dodatne recenzije, Povjerenstvo se mora rukovoditi načelom obostrane 
tajnosti i nepristranosti, odnosno uskrate nepristranome recenzentu podataka o identitetu autora, 
kao i uskrate autoru podataka o identitetu recenzenta.  

3. U slučaju negativne dodatne recenzije, Povjerenstvo odbija daljnju provedbu predmetnog 
izdavačkog projekta. 

4. Razloge za pokretanje dopunskoga recenzentskog postupka Povjerenstvo mora u pisanom obliku 
dostaviti na uvid Rektoru, uz eventualnu preporuku potpisanu od strane predsjednika Povjerenstva, o 
potrebi pokretanja postupka pred Etičkim povjerenstvom Sveučilišta u Rijeci u slučaju postojanja 
sumnje u povredu neke ili nekih od odredbi Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci. 

 

Članak 23. 
Izdavački standard Sveučilišta 

1. Svako Izdanje Sveučilišta iz članka 4. ovoga Pravilnika mora biti opremljeno u skladu s Izdavačkim 
standardom Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Izdavački standard). 
2. Izdavački standard propisuje sustav rješenja čija je svrha doprinijeti stilskom, grafičkom, jezičnom i 
pravopisnom ujednačavanju Izdanja Sveučilišta, odnosno usustavljivanju i brendiranju izdavačke 
djelatnosti Sveučilišta u Rijeci, uz uvažavanje mogudnosti predviđenih normativnim priručnicima.  

3. Izdavački standard propisuje obvezne sadržajne elemente različitih vrsta izdanja, uključujudi 
međunarodni standardni broj izdanja, CIP zapis, jedinstvenu cijenu knjige, usvojeni naziv izdavača na 
engleskom jeziku i dr., kao i grafičke i stilske formate za različite vrste izdanja, uključujudi formate 
početnih i završnih stranica (tzv. recto i verso), način(e) formatiranja poglavlja, format(e) citiranja i 
bibliografskog navođenja, interpunkcijske stilove, formate rukopisa te pratedih sadržaja poput kazala 
i knjižnih priloga i dr.  

4. Izdavački standard propisuje i pravila o vizualnom opremanju tiskanih izdanja, kao i posebne 
standarde za objavljivanje u elektroničkim medijima. 

5. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Izdavački standard usvaja Senat Sveučilišta. 

 

V. NAKLADA SVEUČILIŠTA 

 

Članak 24. 
Osnivanje Naklade 

1. Sveučilište osniva Nakladu Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Naklada) kao nezavisnu znanstvenu 
ustrojbenu jedinicu Sveučilišta.  



2. Radom Naklade upravlja uredništvo na čelu s glavnim urednikom. Pored glavnog urednika, 
uredništvo čine dodatna četiri člana, a imenuju se na razdoblje od četiri godine. Glavni urednik i dva 
člana uredništva imenuju se iz redova cijenjenih znanstvenika u najvišim zvanjima na Sveučilištu, a 
preostala dva člana iz redova cijenjenih znanstvenika u najvišim zvanjima iz drugih, domadih i/ili 
inozemnih središta.  
3. Prethodno osnivanju Naklade, na prijedlog Rektora, Senat Sveučilišta imenuje tročlani Projektni 
tim radi izrade prijedloga Projekta kratkoročnog i dugoročnog djelovanja Naklade. Projektni tim 
podnosi prijedlog Projekta djelovanja Naklade Senatu Sveučilišta u roku od 3 mjeseca od svojeg 
imenovanja. Projektnim prijedlogom definiraju se ciljevi i strategija djelovanja Naklade sukladno 
misiji i strategiji Sveučilišta u Rijeci, izdavačka politika, sustav distribucije Izdanja Sveučilišta te 
kadrovska, infrastrukturna i financijska rješenja kojima se osigurava provedivost Projekta djelovanja 
Naklade. 
4. Istodobno s usvajanjem prijedloga Projekta kratkoročnog i dugoročnog djelovanja Naklade, Senat 
Sveučilišta donosi Odluku o osnivanju Naklade i imenovanju prvog uredništva Naklade, uključujudi i 
glavnog urednika Naklade.  
 

Članak 25. 

Djelovanje Naklade 

1. Naklada u pravilu djeluje nezavisno od drugih sveučilišnih izdavačkih djelatnosti. Naklada može 
djelovati u suradnji s drugim sveučilišnim izdavačkim djelatnostima kada je riječ o provođenju 
izdavačkih projekata koje Nakladi predlaže Sveučilište ili njegove sastavnice, a koje Naklada na 
temelju procjene izvrsnosti i usklađenosti sa svojim izdavačkim prioritetima i standardima uvrsti u 
svoj Izdavački program. 
2. Pored odredbi ovoga Pravilnika, djelovanje Naklade regulira se posebnim Pravilnikom o radu 
Naklade Sveučilišta koji mora biti u suglasju s odredbama ovoga Pravilnika. Prijedlog Pravilnika o radu 
Naklade Sveučilišta predlaže uredništvo Naklade, a usvaja ga Senat Sveučilišta u Rijeci.  

 

Članak 26. 

Izdavački program Naklade 

1. Izdavački program Naklade donosi uredništvo Naklade rukovodedi se potrebom za  kontinuiranim 
stvaranjem i unaprjeđivanjem izvora znanja na Sveučilištu u skladu s najvišim međunarodnim 
znanstvenoizdavačkim standardima. Izdavački program Naklade nije ograničen na izdavanje djela 
koja kao autori potpisuju znanstvenici Sveučilišta u Rijeci.  
2. Izdavačkim programom Naklade posebno se potiče: 

a) nastajanje sintetskih, autorskih i višeautorskih izdanja kojima se prezentiraju dosezi znanja 
unutar pojedinih struka i problemskih polja; 

b) prevoditeljska djelatnost, posebno radi osiguravanja uvida u nezastupljene ili manje 
zastupljene teme i područja; 

c) razvijanje priručničke literature, osobito pojmovnika, glosarija i specijaliziranih terminoloških 
rječnika, posebno u nezastupljenim ili manje zastupljenim područjima znanosti; 

d) izdavanje časopisa u skladu s najvišim časopisnim standardima usmjerenih međunarodnoj 
znanstvenoj raspravi. 

 

VI. KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA 

 

Članak 27. 

Zadade knjižnica Sveučilišta 

1. Knjižnice Sveučilišta imaju zadadu svojom djelatnošdu doprinijeti ostvarivanju ciljeva Sveučilišta na 
području izdavačke djelatnosti. 

2. Svoje zadade na području izdavačke djelatnosti Sveučilišta knjižnice obavljaju u Knjižničnom 
sustavu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: SveRiKS) surađujudi pritom s nositeljima izdavačkih 



projekata, zaposlenicima i studentima Sveučilišta, Nakladom, Povjerenstvom za izdavačku djelatnost, 
Senatom Sveučilišta i drugim subjektima čije djelatnosti omoguduju i doprinose ostvarivanju njihovih 
zadada.  

3. Zadade SveRiKS-a na području izdavaštva Sveučilišta su:  

a) sustavno prikupljanje, obrada, trajno čuvanje i osiguravanje vidljivosti svih Izdanja Sveučilišta 
na internetu; 

b) suradnja u izvođenju izdavačkih projekata u dijelu za koji su potrebna znanja i vještine 
knjižničarstva. 

 

Članak 28. 

Repozitorij Sveučilišta 

Svoje zadade na području izdavačke djelatnosti, SveRiKS ostvaruje izgradnjom Zbirke Sveučilišta u 
Rijeci kao institucijskog repozitorija Sveučilišta i njegovih sastavnica (dalje: Repozitorij Sveučilišta), 
osiguranjem njegovog trajnog očuvanja, te pristupa i korištenja od strane zaposlenika i studenata 
Sveučilišta i njegovih sastavnica, kao i zainteresirane javnosti, u skladu s potrebom trajnog očuvanja 
te važedim propisima iz područja autorskog prava i srodnih prava i zaštite osobnih podataka. 

 

Članak 29. 

Sadržaj Repozitorija Sveučilišta 

U Repozitorij Sveučilišta mogu se uvrstiti izdanja iz članka 3. ovoga Pravilnika, a obvezno se 
uvrštavaju izdanja koje čine sljedede posebne podzbirke: 

1. Zbirka Izdanja Sveučilišta; 

2. Zbirka autorskih radova zaposlenika i studenata Sveučilišta, u okviru koje se posebno 
izdvajaju: 

a) Zbirka završnih radova obranjenih na Sveučilištu na razini diplomskih studija, 

b) Zbirka radova obranjenih na poslijediplomskim studijima na Sveučilištu, unutar koje 
posebno Zbirka doktorskih disertacija; 

3. Zbirka izdanja o Sveučilištu.  

 

Članak 30. 

Digitalna zbirka Sveučilišta 

Digitalna zbirka Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Digitalna zbirka Sveučilišta) sastoji se od 
izdanja uvrštenih u Repozitorij Sveučilišta u izvorno elektroničkom obliku i digitaliziranih inačica 
izvorno neelektroničkih izdanja. 

 

Članak 31. 

Zbirka e-izdanja Sveučilišta 

Zbirka e-izdanja Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Zbirka e-izdanja Sveučilišta) sastoji se od svih 
djela uvrštenih u Digitalnu zbirku Sveučilišta, koji su, u skladu s tehničkim mogudnostima te autorskim 
i srodnim pravima, objavljeni u cjelovitom obliku na računalnoj mreži. 

 

Članak 32. 

Digitalna bibliografija Sveučilišta 

1. Za sva djela uvrštena u Repozitorij Sveučilišta knjižnice SveRiKS-a izrađuju bibliografske i 
normativne zapise u skupnom knjižničnom mrežnom katalogu Sveučilišta, iz kojih se indeksiranjem 
generira Digitalna bibliografija Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Bibliografija Sveučilišta) u 
slobodnom pristupu na internetu.  

2. Bibliografija Sveučilišta se sastoji od sljededih nizova zapisa: 

Niz A. Izdanja Sveučilišta u Rijeci: 



a) Monografije; 

b) Periodička izdanja; 

c) Članci u časopisima i zbornicima. 

Niz B. Doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Rijeci. 

Niz C. Radovi autora Sveučilišta u Rijeci: 

a) Monografije; 

b) Članci u časopisima i zbornicima. 

Niz D. Izdanja o Sveučilištu u Rijeci i njegovim zaposlenicima i studentima: 

a) Monografije; 

b) Članci u časopisima i zbornicima. 

3. Bibliografija Sveučilišta generira se u siječnju svake godine i obuhvada sve zapise o izdanjima i 
radovima Sveučilišta uvrštenima u Repozitorij Sveučilišta do 31. prosinca prethodne godine, kao i 
cjelovite tekstove povezane na bibliografske zapise. 

 

Članak 33. 

Razine stvaranja Repozitorija i Bibliografije Sveučilišta 

Repozitorij Sveučilišta i Bibliografija Sveučilišta stvaraju se na dvije razine: 

1. na razini Sveučilišta gdje obuhvadaju sva djela svih sastavnica Sveučilišta i njegovih 
zaposlenika i studenata; 

2. na razini svake sastavnice gdje obuhvadaju sva djela sastavnice i njezinih zaposlenika i 
studenata. 

 

Članak 34. 

Suradnja i podjela odgovornosti unutar SveRiKS-a 

1. Knjižnice SveRiKS-a međusobno surađuju na stvaranju Repozitorija Sveučilišta i Bibliografije 
Sveučilišta. 

2. Sveučilišna knjižnica odgovorna je za izgradnju Repozitorija Sveučilišta te za izradu i objavljivanje 
Bibliografije na razini Sveučilišta, na temelju građe dostavljene u fond Sveučilišne knjižnice i zapisa 
izrađenih u skupnom katalogu Sveučilišta. 

3. Knjižnica sastavnice, odnosno odgovarajudi odjel Sveučilišne knjižnice odgovorni su za izgradnju 
Repozitorija sastavnice i izradu Bibliografije sastavnice za koju obavljaju svoju djelatnost. 

 

Članak 35. 

Dodatni podaci koji se koriste za izradu Bibliografije Sveučilišta  

1. Za izradu Bibliografije Sveučilišta, pored podataka iz izdanja i radova uvrštenih u Repozitorij 
Sveučilišta, knjižnice koriste i odgovarajude podatke koji se nalaze u: 

a) Zbirci osobnih podataka zaposlenika Sveučilišta u Rijeci; 

b) Planu izdavačke djelatnosti. 

2. Pristup podacima u Zbirci osobnih podataka zaposlenika Sveučilišta u Rijeci knjižnicama 
omogudava ovlaštena osoba Sveučilišta. 

3. Plan izdavačke djelatnosti, uključujudi i njegove izmjene i dopune, knjižnicama dostavlja Stručna 
služba Povjerenstva. 

 

Članak 36. 

Način prikupljanja građe za Repozitorij Sveučilišta 

Građu za Repozitorij Sveučilišta knjižnice prikupljaju od subjekata i na način opisan u člancima 41-44 
ovoga Pravilnika, osim izdanja iz članka 3. stavka 1. točke d) koje knjižnice prikupljaju i iz drugih 
dostupnih izvora. 



 

Članak 37. 

Poslovi knjižnica u okviru izdavačkih projekata Sastavnica 

1. Knjižnice SveRiKS-a obavljaju sljedede poslove u okviru izdavačkih projekata Sastavnica: 

a) Klasificiraju članke u stručnim i znanstvenim časopisima, kao i zbornicima radova; 

b) Prosljeđuju izdavačima podatke o pribavljanju međunarodnih standardnih brojeva za njihova 
izdanja (ISBN, ISSN, ISMN) te o izradi CIP zapisa za izdanja u tisku; 

c) Prosljeđuju podatke o načinima uvrštavanja djela iz članka 4. ovoga Pravilnika u relevantne 
baze podataka te postizanja njihove vidljivosti kao izdanja i radova Sveučilišta. 

2. Pored poslova navedenih u prethodnom stavku, Sveučilišna knjižnica izrađuje CIP zapis za 
odgovarajude vrste izdanja.  

 

Članak 38. 

Zaštita osobnih podataka 

Prilikom prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka u okviru svih u ovom Pravilniku 
navedenih djelatnosti, Sveučilišna knjižnica i sve knjižnice sastavnica Sveučilišta dužne su poštivati 
pravo na zaštitu osobnih podataka svih osoba čije podatke posjeduju sukladno važedem 
zakonodavstvu. Pritom su se posebno dužne suzdržati od prikupljanja onih osobnih podataka koji 
nisu potrebni za postizanje svrhe ovdje navedenih djelatnosti, poput čuvanja osobnih podataka dulje 
no što je potrebno za postizanje svrhe ovdje navedenih djelatnosti, kao i od uporabe osobnih 
podataka u svrhe koje nisu podudarne sa svrhom obavljanja ovdje navedenih djelatnosti. 

 

Članak 39. 

Zaštita autorskih prava i srodnih prava 

1. Sveučilište i njegove sastavnice, uključujudi Sveučilišnu knjižnicu, kao i sve knjižnice sastavnica 
Sveučilišta dužni su, prilikom prikupljanja, obrade i korištenja pojedinih izdanja djela i radova iz 
članka 3. ovoga Pravilnika u okviru svih u ovom Pravilniku navedenih djelatnosti, poštovati autorska 
prava i srodna prava vezana uz ta izdanja i radove. Pritom su se posebno dužni suzdržati od svih 
radnji kojima bi bez odobrenja nositelja prava na bilo koji način koristile ili raspolagale pravima nad 
cijelim ili djelomičnim izdanjima ili radovima u digitalnom obliku, uključujudi i njihovo javno 
objavljivanje na internetskim stranicama, bilo u cijelosti ili djelimice.  

2. Prethodno umnožavanju u digitalnom obliku i/ili stavljanju na raspolaganje javnosti u digitalnom 
obliku izdanih i neizdanih radova studenata, uključujudi završne radove i doktorske disertacije, 
Sveučilište i njegove sastavnice dužne su sa studentima koji su autori tih radova sklopiti pisani ugovor 
o ustupanju vremenski, teritorijalno i količinski neograničenih prava umnožavanja i stavljanja na 
raspolaganje javnosti predmetnog izdanja u digitalnom obliku istodobno Sveučilištu i odnosnoj 
sastavnici, uključujudi i ne ograničavajudi se na mrežni ili fizički oblik elektroničkoga medija,  
3. U slučaju da student odbije potpisati ugovor o ustupanju prava iz stavka 2. ovoga članka, 
Sveučilište i njegove sastavnice nemaju pravo umnožavati u digitalnom obliku i/ili stavljati na 
raspolaganje javnosti u digitalnom obliku radove studenata, ako drugačije nije propisano zakonom ili 
drugim propisom. 
4. Obrazac ugovora o ustupanju prava iz stavka 2. ovoga članka za potrebe Sveučilišta i njegovih 
sastavnica sastavlja Ured za transfer tehnologije u suradnji s Povjerenstvom sukladno članku 8. točki 
q) ovoga Pravilnika. 

5. Na ostala pitanja koja se odnose na autorska prava i srodna prava nad djelima iz članka 3. ovoga 
Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o gospodarenju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Rijeci, 
zakoni i drugi propisi. 

 

 

 



Članak 40. 

Voditelj Repozitorija Sveučilišta 

1. Za koordinaciju i provođenje zadada SveRiKS-a na području izdavaštva Sveučilišta, u Sveučilišnoj 
knjižnici ustrojava se radno mjesto Voditelja Repozitorija Sveučilišta, čije su osnovne zadade briga o 
izgradnji i dostupnosti Repozitorija te koordinacija pružanja knjižničnih usluga nakladnicima 
Sveučilišta. 

2. Uvjeti i opis poslova Voditelja Repozitorija Sveučilišta detaljnije se propisuju Pravilnikom o 
unutarnjem redu Sveučilišne knjižnice Rijeka. 

 

VII. DOSTAVA PRIMJERAKA IZDANJA I RADOVA KNJIŽNICAMA 

 

Članak 41. 

Dostava Izdanja Sveučilišta  

Sveučilište i svaka sastavnica dužni su devet primjeraka Izdanja Sveučilišta iz članka 3. stavka 1. točke 
a) ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije trideset dana po objavljivanju, besplatno i o svom trošku 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, dva primjerka Sveučilišnoj knjižnici Rijeka i dva 
primjerka knjižnici svoje sastavnice. 

 

Članak 42. 
Dostava završnih radova 

Svaka sastavnica Sveučilišta dužna je svojoj knjižnici dostaviti jedan primjerak svakog završnog rada 
obranjenog na diplomskom ili poslijediplomskom studiju koji izvodi, a Sveučilišnoj knjižnici jedan 
primjerak svakog rada obranjenog na poslijediplomskom studiju koji izvodi. 
Sveučilište je dužno Sveučilišnoj knjižnici dostaviti jedan primjerak svakog završnog rada obranjenog 
na diplomskom ili poslijediplomskom studiju koji izvodi. 
 

Članak 43. 
Dostava radova zaposlenika Sveučilišta koje ne izdaje Sveučilište 

Zaposlenici Sveučilišta odnosno njegovih sastavnica, koji su autori objavljenih znanstvenih i stručnih 
radova koje ne izdaje Sveučilište ili njegova sastavnica, dužni su knjižnici svoje sastavnice dostaviti 
jedan primjerak svakog objavljenog stručnog ili znanstvenog djela iz članka 3. stavka 1. točke b) 
ovoga Pravilnika. Ako dostavljanje primjeraka zbog objektivnih razloga nije mogude, dužni su knjižnici 
svoje sastavnice dostaviti pouzdan dokaz o objavljenom djelu s podacima potrebnima za njegov 
minimalni bibliografski opis. 

 

Članak 44. 
Dostava izdanja i radova knjižnicama u elektroničkom obliku 

Uz izdana djela i radove iz članka 3. stavka 1. točaka a)-c) bilo u tiskanom ili nekom drugom 
neelektroničkom obliku, knjižnicama se obvezno dostavlja i elektronička inačica djela u formatu i na 
mediju propisanom od strane Senata Sveučilišta. 

Radi efikasnog provođenje obveze iz stavka 1 ovoga Članka, Senat donosi Naputak o formatu i mediju 
elektroničkih izdanja koja se dostavljaju na uvrštenje u Repozitorij Sveučilišta. 

 
VIII. FINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI SVEUČILIŠTA 
 

Članak 45. 

Financiranje izdavačke djelatnosti Sveučilišta 

Financijska sredstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u okviru ovoga Pravilnika, uključujudi sredstva 
za financijsku potporu provedbe Plana izdavačke djelatnosti, sredstva za rad Povjerenstva te sredstva 
za osiguravanje uvjeta za izvršenje zadada knjižnica propisanih ovim Pravilnikom osiguravaju se u 



proračunu Sveučilišta kao zajednička sredstva namijenjena korištenju svih subjekata izdavaštva 
Sveučilišta. 

 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 46.  
Nastavak rada postojedeg Povjerenstva za izdavačku djelatnost 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost imenovano na temelju Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 
Sveučilišta od 22. prosinca 1997. godine nastavlja svojim radom do dana imenovanja novog 
Povjerenstva sukladno ovom Pravilniku. 
 

Članak 47.  

Prestanak važenja dosadašnjeg Pravilnika 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta 
u Rijeci od 22. prosinca 1997. godine. 

 

Članak 48. 

Stupanje na snagu Pravilnika 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegova usvajanja od strane Senata. 


