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I. OPĆENITA PITANJA 

a) Potpore po područjima 
 

1. Postoji li uz obrazac općih podataka o projektu (opis projekta i podaci o voditelju 

i suradniku) i odvojeni obrazac za financijski plan? Na stranici gdje je objavljen 

natječaj nalazi se obrazac unutar kojeg nema dijela koji se odnosi na financijski 

plan. 

O: Obrasci za prijavu ispunjavaju se u Excel datoteci za čije je ispravno funkcioniranje potrebna 

minimalno verzija 2007. Opći podaci o prijavi nalaze se u tablici (Sheetu) „Opći podaci“, a 

financijski plan istraživanja nalazi se u tablici (sheetu) „Financijski plan“, dok se podaci 

specifični za pojedina područja ispunjavaju u odgovarajućim tablicama (Sheetovima). 

2. Kod financijskog plana, koliko detaljan mora biti opis, nisam pokušao printati 

to da vidim kako izgleda, ali kad napišem nešto u nekoliko redova, kao da se to 

ne vidi? 

 

O: Visinu redova moguće je podesiti standardnim postupkom u programu Excel. 

 

3. Molim Vas da mi potvrdite može li profesor emeritus biti punopravan član 

istraživačkog tima, tj. kao 3. istraživač u znanstveno-nastavnom zvanju prilikom 

prijave za potporu (uz jednog red. prof., jednog docenta i 3 asistenta)? 

 

O: Profesori emeritusi mogu se prijaviti kao voditelji ili suradnici za potporu i ulaze u broj 

suradnika.  

4. Može li se uključiti mlađi znanstvenik, koji trenutno nije djelatnik Sveučilišta u 

Zagrebu, no tijekom studija je aktivno surađivao i pokazao interes te značajno 

pomagao u sličnom istraživanju? 

O: Da, navodi se kao suradnik s ostalih institucija. 

5. Je li moguće uključiti suradnike sa Sveučilišta u Rijeci (u okviru tih 5 

znanstvenika) te što bi se u tom slučaju mijenjalo u prijavi? 

O: U okviru propisanog broja suradnika, koji za potporu s većim iznosom financiranja, iznosi 

5 (1 voditelj i 4 suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu) nije moguće uključiti suradnike sa 

Sveučilišta u Rijeci. Suradnike s drugih institucija moguće je uključiti samo povrh propisanog 

suradnika te se za njihovo sudjelovanje ne dodjeljuju sredstva. 

6. Može li osoba koja je voditelj projekta potpore Sveučilišta u Zagrebu u 

perspektivi eventualno biti uključena kao suradnik na nekom drugom projektu 

potpore Sveučilišta u Zagrebu?  

O: Osoba koja se prijavljuje kao voditelj potpore ne može se istovremeno prijaviti i kao 

suradnik na drugoj potpori Sveučilišta u Zagrebu.  
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7. U tekstu natječaja piše da „Voditelj potpore, kao i svi suradnici na potpori sa 

Sveučilišta u Zagrebu obavezno moraju uz prijavu priložiti ispunjene akademske 

iskaznice“. Ako želimo na potporu prijaviti suradnike s drugih Sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj, moraju li prilikom prijave projekta i oni imati ispunjene 

akademske kartice sa svojih Sveučilišta?  

O: Suradnici s drugih institucija ne trebaju imati ispunjenu akademsku iskaznicu. 

8. Jedna profesorica odlazi s 30.09.2014. u mirovinu (nema status profesora 

emeritusa), a željela bi biti suradnik na jednoj od potpora. Može li ju se prijaviti 

kako suradnika ili ipak ne? 

O: Svi profesori koji su u mirovini, ili planiraju biti početkom predstojeće akademske godine, 

ne mogu se prijavljivati. 

 

9. Može li broj suradnika za svaku kategoriju biti veći od broja 8, koji je predviđen 

u okviru ponuđenoga obrasca prijave? 

 

O: Broj suradnika na potpori nije ograničen. U obrascu je predviđeno mjesto za unos 8 

suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenim, znanstveno nastavnim i umjetničko 

nastavnim zvanjima,  8 suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu u suradničkim, nastavnim i stručnim 

zvanjima i 8 suradnika s ostalih institucija. 

10. Može li kao suradnik biti navedena osoba zaposlena na Sveučilištu u Zagrebu, a 

čija plaća se financira sa sredstva nekog projekta (HRZZ, FP7, UKF...)? 

O: Vezano uz sredstva ove potpore takvi suradnici mogu biti uključeni ako to nije u koliziji s 

propozicijama vezanim uz druge projekte. 

11. Mogu li za prijavu jedne potpore do 60.000 kn biti prijavljena dva voditelja?  

O: Potpore po područjima mogu imati samo jednog voditelja potpore. 

12. Mogu li voditelji projekta biti osobe u naslovnim znanstveno nastavnim 

zvanjima? Broje li se u suradnike istraživači (kliničari) koji su pri Sveučilištu u 

Zagrebu izabrani u naslovno zvanje? 

 

O: Osobe u naslovnim zvanjima ne mogu se prijaviti kao suradnici za potporu. Osobe koje su 

u kumulativnom radnom odnosu (npr. bolnica + Sveučilište) mogu se prijaviti kao suradnici za 

potporu.  

 

13. U prošlom smo natječaju za Potporu dobili financijska sredstva, koja, međutim, 

nismo uspjeli u roku potrošiti (potrošeno je manje od 90% dodijeljenih 

sredstava). Mogu li se, budući da sam bila voditelj tog projekta, prijaviti kao 

suradnik na drugom projektu? 

O: Ograničenje od 90% odnosi se na to da se voditelji projekta koji nisu potrošili barem 90% 

iznosa ne mogu prijaviti ponovno kao voditelji potpore, ali je moguće da se prijave kao 

suradnici na potpori. 
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14. Može li se kolegica koja je kod nas zaposlena na Ugovor o radu i svaka tri 

mjeseca joj se produžuje ugovor prijaviti kao voditelj potpore? 

O: Voditelj potpore i svi suradnici moraju imati ugovore o radu s trajanjem minimalno do 31. 

prosinca 2014.  

15. Možemo li na popis suradnika "s ostalih institucija" staviti osobu koja je 

doktorandica na Učiteljskom fakultetu, a zaposlena kao učiteljica (s time da nam 

je jasno da je rečeno da se za njihovo sudjelovanje ne dodjeljuju sredstva)?  

O: Možete. 

16. Ljubazno Vas molim za odgovor na pitanje koliko je znakova dopušteno 

odnosno predviđeno za unos u rubrike - Životopis voditelja potpore, Opis 

istraživačkog tima te Kratki životopisi stranih suradnika? 

 

O: Dopušteno je oko 3000 znakova. Potrebno je držati se prostora koji je predviđen za unos. 

17. Na koji način se u prijavi pravda navedeni trošak opreme/putovanja? Je li prijavi 

potrebno priložiti ponude/račune za svu opremu/putovanja ili će to tek biti 

potrebno priložiti izvješću ukoliko potpora bude odobrena i odrađena?  

O: Prednost dobivanja potpore imat će one potpore koje su bolje obrazložene. 

18. Mogu li u prijavi za potpore kao suradnici sudjelovati asistenti?  

O: Asistenti mogu sudjelovati u prijavi ako kriterijima za pojedino područje nije drugačije 

određeno. 

19. Navedeno je kod formalnih uvjeta da se potpisuje na obrazac voditelj i svi 

suradnici, međutim na obrascu je predviđeno mjesto za potpis samo za voditelja 

i čelnika ustanove, gdje se potpisuju suradnici? 

O: Suradnici se trebaju potpisati na zadnju stranicu obrasca ako je kriterijima po područjima 

znanosti i umjetnosti propisano da svi suradnici potpisuju prijavni obrazac.. 

20. Treba li se u točki 5. kod navođenja suradnika ponovo navesti i voditelj projekta?  

O: U Općem dijelu prijavnog obrasca za Potpore po područjima, u točki 5. kod navođenja 

suradnika, se ne navodi voditelj potpore. 

21. U jednom od odgovora na često postavljana pitanja spominje se da u obrascu 

postoji prostor za unos životopisa voditelja projekta. Nisam ga našla pa vas 

molim da mi kažete gdje se unosi životopis voditelja projekta. 

O: Navedeno ovisi o području za koje se prijavljujete. Prostor za unos životopisa voditelja 

projekta predviđen je prijavnim obrascem za humanističko područje. 
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22. U financijskom planu nalaze se četiri kategorije: Troškovi istraživačkog rada, Sitna i 

srednja znanstvena oprema, Diseminacija istraživačkih rezultata I Popularizacija 

znanosti Zanima me koje su dozvoljeni udjeli pojedinih troškova u ukupnoj prijavi? 

O. Udjeli sredstava po pojedinoj kategoriji nisu propisani. 

23. Može li se kao opravdani trošak navesti trošak korištenja instrumenta na 

Institutu Ruđer Bošković? Instrument će se koristiti isključivo za provođenje 

dijela analiza u okviru potpore u prirodoslovnom području. U slučaju da se 

trošak priznaje, treba li prijavi priložiti ponudu? 

 

O: Navedeni trošak je opravdan i potrebno je priložiti ponudu. 
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b) Zajednički sveučilišni fond – Potpore mobilnosti 
  

1. Zanima me je li potrebno priložiti više različitih ponuda za troškove putovanja i 

smještaja ili je dovoljna samo jedna ponuda? 

O: Dovoljno je priložiti jednu ponudu za troškove putovanja ili smještaja. 

2. Mogu li se na natječaj za potpore mobilnosti prijaviti zaposlenici Sveučilišta u 

Zagrebu koji su istu potporu dobili u prethodnom razdoblju (1. siječnja - 15. srpnja)? 

 

O: Na natječaj za mobilnost istraživača mogu se prijaviti istraživači koji su zaposlenici 

Sveučilišta u Zagrebu, a istu potporu su dobili u prethodnom razdoblju (1. siječnja - 15. srpnja). 

 

3. U obrascu za potporu suradnja nalazi se točka 12. „Popis suradnika s titulama i 

pripadajućim institucijama“. Misli li se tu na popis suradnika tuzemnih i inozemnih 

ili i jednih i drugih i ako su uključeni tuzemni suradnici? 

O: Treba navesti sve suradnike, i domaće i strane. Za strane suradnike treba priložiti također i 

kratki životopis (do 1 stranice teksta). 

4. Imam potvrdu za sudjelovanje na konferenciji koja će se održati 02.10.2014. i htjela 

bih se prijaviti na natječaj za potporu konferenciji. S obzirom da moram kupiti 

avionsku kartu, zanima me je li moguće da vlastitim sredstvima kupim kartu mjesec 

dana prije konferencije, a ukoliko dobijem sredstva na natječaju, da mi se taj iznos 

refundira kada sredstva budu dodijeljena?  

O: Prijavitelji potpora, ukoliko dobiju potporu, mogu pravdati troškove za aktivnosti provedene 

u razdoblju od 15. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2014. godine i za koje su troškovi nastali do 

31. prosinca 2014. godine. U slučaju da dobijete sredstava na natječaju, a troškove ste ranije 

podmirili vlastitim sredstvima, matična institucija će Vam refundirati troškove nakon što 

Sveučilište u Zagrebu uplati dodijeljena sredstva. Prilikom izvještavanja, trebat ćete priložiti 

račun i dokaz o refundaciji troškova.  

5. Treba li se potvrda o diseminaciji rezultata ili pozivnog pisma, ako se radi o 

mobilnosti, dostaviti odmah uz prijavu ili se mogu dostaviti i kasnije kod pravdanja 

troškova, jer možda na nečemu mislim sudjelovati tek kad vidim hoću li osigurati 

financiranje? 

 

O: Potvrda o diseminaciji rezultata ili pozivno pismo dostavlja se odmah uz prijavu. 

 

6. Ne znam kako treba izgledati obrazac „Dokument iz kojeg su vidljivi troškovi, s 

potpisom čelnika sastavnice“. Ima li neka propisana forma ili samo nabrojim 

troškove i naš dekan to mora potpisati? 

O: Nema propisanog obrasca. Nabrojite troškove koje ćete potraživati na ovom natječaju i dajte 

dekanu na potpis. 

 



7 

 

7. Ako se putuje osobnim automobilom (2 kn/km) što je to ponuda za troškove 

prijevoza? 

O: Korištenja automobila je opravdan trošak u okviru potpore za mobilnost i potpore po 

područjima. Trošak se obračunava sukladno hrvatskom zakonodavstvu (2 kn/km + trošak 

cestarine). Potrebno je priložiti potvrdu o kilometraži i cestarini s HAK-ove stranice ili stranice 

Via Michelin. U slučaju odobrenja Potpore, prilikom izvještavanja o potrošnji sredstava 

potrebno je priložiti kao dokaz kopiju putnog naloga u kojem izvršen obračun (ovjeren i 

potpisan) te kopiju računa za cestarinu. 

8. U prijavnom obrascu za Potporu Suradnja u točki 11 vidim da se za izbor radova 

sada traže samo radovi prijavitelja, dok su se prije navodili radovi svih suradnika. 

Budući da bih ovu potporu htio iskoristiti za posjet stranog suradnika nama, čini mi 

se da bi u tom slučaju upravo radovi stranog suradnika trebali biti presudni kako bi 

se dokazala njegova kvaliteta i značaj njegova posjeta. Također onda ne vidim niti 

smisao postojanja domaćih suradnika na prijavi budući da se ne traži ni njihov 

životopis niti njihovi radovi. Molim da mi razjasnite ovu nejasnoću. 

O: Potpore se dodjeljuju prijaviteljima projekata te je zbog toga potrebno navesti radove 

prijavitelja potpore bez obzira putuje li on kod stranog suradnika ili se radi o posjeti stranog 

suradnika. 

9. Natjecala bih za potporu za studijsko putovanje, ali me zanima u kojem periodu se 

može koristiti potpora. Vidjela sam da je izašao natječaj, ali ne piše od kada do kada 

se može koristiti.  

O: Prijavitelji potpora, ukoliko dobiju potporu, mogu pravdati troškove za aktivnosti provedene 

u razdoblju od 15. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2014. godine i za koje su troškovi nastali do 

31. prosinca 2014. godine. Navedeno vrijedi za sve vrste potpora. 

10. Može li se tražiti potpora dolaska stranog istraživača u Hrvatsku? 

 O: Može se tražiti potpora dolaska stranog istraživača u Hrvatsku. 

11. Namjeravam se prijaviti na Natječaj za potporu konferencijama. Kako planiram 

dvije konferencije, jednu u rujnu, a drugu u listopadu, zanima me mogu li se prijaviti 

obje konferencije na natječaj, odnosno, ako troškovi obje ne prelaze dozvoljenih 

7500 kuna, može li ih se navesti na jednom prijavnom obrascu? Ili se može prijaviti 

isključivo jedna konferencija? 

O: Cilj potpore je omogućiti što većem broju znanstvenika diseminaciju rezultata, tako da će 

biti moguće prijavljivanje isključivo na jednu konferenciju. 

12. Imam pitanje u vezi potpora za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. Moj 

je rad prihvaćen na konferenciji u organizaciji MANCEPT-a (Manchester Center for 

Political Theory pri Sveučilištu u Manchesteru). Konferencija se održava od 8. do 

10. 09. 2014. Je li moguće prijaviti troškove ove konferencije na natječaj čiji je 

krajnji rok za predaju molbi 15. rujna 2014.?  
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O: Prijavitelji potpora, ukoliko dobiju potporu, mogu pravdati troškove za aktivnosti provedene 

u razdoblju od 15. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2014. godine i za koje su troškovi nastali do 

31. prosinca 2014. godine. U slučaju da dobijete sredstava na natječaju, a troškove ste ranije 

podmirili vlastitim sredstvima, matična institucija će Vam refundirati troškove nakon što 

Sveučilište u Zagrebu uplati dodijeljena sredstva. Prilikom izvještavanja, trebat ćete priložiti 

račun i dokaz o refundaciji troškova. 

13. Uključuju li troškovi diseminacije rezultata i troškove smještaja na konferencijama 

te je li potrebno uz sve predložene troškove priložiti ponude kao i u natječaju za 

mobilnost? 

 

O: Troškovi diseminacije rezultata uključuju troškove smještaja na konferencijama, no 

navedeni troškovi smatraju se opravdanim samo u slučaju aktivnog sudjelovanja na skupu, s 

izlaganjem i autorstvom u radu. Potrebno je priložiti ponude kao i u natječaju za mobilnost 

istraživača. 

 

14. Iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu zatražio bi samo financiranje dijela troškova 

sudjelovanja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji; točnije troškove 

avionskog  prijevoza i putnog osiguranja, a kotizaciju bi financirali iz drugih 

sredstava. Na koji se to način izražava u Prijavnom obrascu; da li je potrebno 

priložiti obrazloženje/napomenu ili se dotični troškovi ne navode tj. ne prilažu 

ponude za iste?  

O: U prijavnom obrascu se navode troškove za koje tražite pokriće iz sredstava potpore 

Sveučilišta u Zagrebu. 

15. Sudjelovala sam na konferenciji koja se održavala u srpnju 2014. godine i sve 

troškove sam snosila sama. Mogu li se prijaviti na natječaj za Potporu Konferencije? 

 

O: Prijavitelji potpora, ukoliko dobiju potporu, mogu pravdati troškove za aktivnosti provedene u 

razdoblju od 15. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2014. godine i za koje su troškovi nastali do 31. 

prosinca 2014. godine. Dakle, nije moguće prijaviti se na natječaj za konferencije koje su se 

održale u srpnju 2014. 

 

16. Uključuje li Potpora za suradnju, i odlaznu i dolaznu mobilnost ili samo odlaznu?  

O: Potpora za suradnju uključuje i odlaznu i dolaznu mobilnost. 

17. Što se tiče stavke mobilnosti, je li to može ući trošak posjeta nekom Sveučilištu na 

kojem radi vanjski suradnik na potpori ako bih tamo održao predavanje i prikaz 

rezultata vezanih baš uz temu istraživanja? 

 

O: Cilj je racionalno korištenje sredstava državnog proračuna stoga držanje predavanja treba 

prepustiti vanjskom suradniku, s obzirom da je naveden kao suradnik na potpori, što znači da 

iz sredstava potpore nije moguće podmiriti navedeni trošak. 

18. Zanima me da li je moguće prijaviti se za znanstveni kongres koji se planira održati 

sljedeće godine u kolovozu, za sada su zakazani datumi 8.-15.8.2015?  
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O: Nije se moguće prijaviti za konferencije i suradnje koje će se održati u 2015. godini. 

Navedeno vrijedi za sve vrste potpora. 

 

19. Mogu li se iz potpore financirati troškovi izdavanja vize za putovanje na 

konferenciju gdje će se održati predavanje? 

 

O: Iz potpore se mogu financirati troškovi izdavanja vize za putovanje na konferenciju. 

Napomena: U prijavnom obrascu trošak vize stavite pod kategoriju troškova prijevoza. 

Navedeno vrijedi i za Potporu Suradnja. 

 

20. Je li propisano najkraće dopušteno trajanje boravka na inozemnoj instituciji? 

 

O: Nije definirano najkraće dopušteno trajanje boravka na inozemnoj instituciji. 

 

21. Namjeravam se prijaviti za potpore za konferencije i pripadam interdisciplinarnom 

području znanosti. S obzirom da natječaj za interdisciplinarno područje (za potpore 

po područjima) još nije raspisan, odnosi li se to i na potpore za konferencije? 

 

O: Navedeno se ne odnosi na potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda već samo za potpore 

po područjima. 

22. Budući da je konferencija na koju idem početkom listopada, trebat ću podmiriti sve 

troškove i prije kraja natječaja. Je li dovoljno prijavi priložiti račune za sve tražene 

iznose ili trebam priložiti baš ponudu za svaku kategoriju troška? 

O: U prijavi možete priložiti račune. 

23. Zanima me što točno moram priložiti za cijenu karte ako se putuje autobusom, 

budući da mi prijevoznici ne žele izdati ponudu za samo jednu kartu, već to rade 

isključivo za grupe. Mogu li priložiti samo cijenu karte s njihovih web shopova u 

kojima se vidi cijena za traženi dan i relaciju? 

O: Možete priložiti ispis cijene karte sa službenih mrežnih stranicama prijevoznika. 

24. Može li se prijaviti za Potpore konferencije (troškovi puta i smještaja, izdavanja 

vize) ako je odobreno plaćanje kotizacije na Natječaju za akademsku mobilnost 

2014. (2.krug) stavka c)? 

O: Jedna aktivnost može se prijaviti samo na jedan natječaj. 

25. Gdje se na prijavnom obrascu za potporu za konferencije prijavljuju podaci o 

troškovima smještaja? Ulazi li smještaj za vrijeme trajanja konferencije u potporu 

za financiranje? Isto tako među prilozima se ne nalazi ponuda za smještaj? 

O: Na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu je objavljen novi prijavni obrazac 

za Potporu Konferencije u kojem je moguće unijeti troškove smještaja. Ponudu za smještaj 

treba priložiti prijavi na natječaj za Potporu Konferencije. 
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26. Smještaj mi plaća organizator, stoga me zanima moram li napisati izjavu da mi 

troškove plaća organizator?  

O: Da. 

27. Oslobođen sam plaćanja kotizacije jer sve troškove u tom smislu snosi organizator, 

moram li pisati izjavu o tome? 

O: Da. 

28. Odnosi li se potpora za konferencije i na konferencije u Hrvatskoj ili samo u 

inozemstvu? 

 

O: Potpora za Konferencije dodjeljuje se za konferencije koje se održavaju u Hrvatskoj i u 

inozemstvu. Prednost će imati konferencije koje se održavaju u inozemstvu. 

 

29. Smijem li se prijavit za Potporu Suradnja ako kao voditelj potpore, prema izvještaju 

za 2013./2014. nisam potrošio sredstva u iznosu od 90%?. 

O: Voditelji potpore, koji prema izvještaju za 2013./2014. nisu potrošili sredstva u iznosu od 

90%, se mogu prijaviti na natječaj za potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda.  

30. Namjeravam se prijaviti za potporu za studijski boravak pa me zanima da li se 

moraju tražiti svi troškovi koji su navedeni (smještaj, prijevoz, zdravstveno 

osiguranje) ili se može tražiti samo smještaj? 

O: U prijavi na natječaj za mobilnost istraživača ne moraju se tražiti svi ponuđeni troškovi 

(prijevoz, smještaj, zdravstveno osiguranje). 

31. Potrebno je priložiti ponude za putne karte, policu osiguranja i smještaj. Moraju li 

te ponude biti formalne ili to može biti npr. ispis cijena navedenih na web stranici 

npr. hotela ili avio-kompanije? 

 

O: Ponude trebaju biti formalne. No za aviokarte može se navesti i ispis s web stanice avio 

kompanije, a za troškove smještaja može se navesti rezervacija s neke od većih i poznatijih web 

portala za rezervacija smještaja (npr. Booking.com).  

 

32. Postoje li ograničenja u izboru hotela s obzirom na cijenu ili rang?  

O: Cilj je racionalno trošenje sredstava državnog proračuna. Prilikom evaluacije potpora vodit 

će se računa o tome. 

33. Sudjelovat ću na međunarodnoj konferenciji koja počinje 18. rujna 2014. S obzirom 

na period odvijanja te aktivnosti, mogu li kao trošak navoditi zrakoplovnu kartu koja 

je kupljena u svibnju, a nije financirana iz drugih izvora? 

O: Možete. 
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c) Zajednički sveučilišni fond – Potpore prijavama projekata za međunarodne 

fondove 

d) Ostalo 

 

1. Postoji li koja stranica s detaljnijim uputama o tome koje dokumente valja priložiti 

te u kojem obliku se predaju navedeni dokumenti?  

O: Sve dostupne upute o natječaju objavljene su na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta 

u Zagrebu pod kategorijom „Otvoreni natječaji - Natječaji za raspodjelu sredstava za 2014. za 

financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu“ 

(http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-

natjecaji/). 

2. Moraju li dobivena sredstva za istraživanje biti utrošena zaključno s 31.12.2014.? 

 

O: Da. 

 

3. Na koji Vas službeni telefon mogu najlakše dobiti ako će mi trebati dodatne 

informacije?  

O: Upiti se postavljaju isključivo putem e-maila na potpora@unizg.hr . 

4. Treba li akademske iskaznice poslati kao PDF fileove? 

 

O: Obrasci za prijave dostavljaju se u originalnom formatu (Excel) dok se svi popratni 

dokumenti dostavljaju u skeniranom obliku u PDF formatu i trebaju biti spojeni u jednu PDF 

datoteku. 

5. Može li se financirati neka aktivnost koja bi se održala nakon 31.prosinca ukoliko 

bi se troškovi platili do 31. prosinca? 

 

O: Nije moguće financirati aktivnosti koje se održavaju nakon 31. prosinca bez obzira na 

razdoblje podmirenja troškova. 

 

6. Mogu li se odobrena sredstva prenamijeniti ako bi se i dalje financirale samo 

dozvoljene aktivnosti i ono što nije financirano iz drugih izvora? 

 

O: S obzirom na vrlo kratak rok za potrošnju sredstava, prenamjena sredstava neće biti moguća. 

 

7. Kada se može očekivati da će biti objavljeni rezultati natječaja? 

 

O: Datum objave rezultata natječaja bit će poznat nakon zaprimanja svih prijava. 

8. Kako se obrazac treba poslati u originalnom Excel formatu, šalje se bez potpisa, a 

potpis treba skenirat u PDF dokument? Ili je za potpis voditelja i čelnika dovoljno 

da bude u tiskanom obliku koji se isto šalje na Sveučilište? 

 

http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/
mailto:potpora@unizg.hr
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O: Prijavni obrazac šalje se u originalnom formatu (ovisno o tipu natječaja ili Word ili Excel) 

bez potpisa. Sva popratna dokumentacija, uključujući potpisani skenirani prijavni obrazac, 

dostavlja se u skeniranom obliku u PDF formatu. Napomena: Sva popratna dokumentacija treba 

biti objedinjena u jedan PDF dokument. 

9. Zanima me mogu li se prijaviti za natječaj za Potpore iz zajedničkog sveučilišnog 

fonda-Potpora suradnje ako ću biti jedan od suradnika na Potpori po područjima? 

O: Prijava za Potporu po područjima ne isključuje mogućnost prijave za Potpore iz zajedničkog 

sveučilišnog fonda. 

10. Zanima me mogu li se prijaviti za natječaj za Potpore iz zajedničkog sveučilišnog 

fonda ako ću biti jedan od suradnika na Potpori po područjima? 

O: Prijava za Potporu po područjima ne isključuje mogućnost prijave za Potpore iz zajedničkog 

sveučilišnog fonda. 

11. Može li se istovremeno prijaviti na natječaj za Potpore za suradnju i na natječaj za 

Potporu prijavama na međunarodne fondove? 

O: Prijava za Potporu mobilnosti ne isključuje mogućnost prijave za Potpore prijavama na 

međunarodne fondove. 

12. Može li se istovremeno prijaviti na natječaj za Potpore za suradnju i na natječaj za 

Potporu za konferencije? 

O: Nije moguće istovremeno se prijaviti na natječaj za Potpore za suradnju i na natječaj za 

Potporu za konferencije. 

13. Jesu li potpore prijava na međunarodne fondove i potpore suradnji podložne 

izmjenama (smanjenju) financiranja u slučaju da je prijavitelj suradnik na HRZZ 

projektu? 

O: Moguće se prijaviti, no ista aktivnost ne smije biti dvostruko financirana.   

14. Gdje se može pronaći obrazac akademske iskaznice (link na obrazac)? 

O: Aplikacija se nalazi na poveznici (http://www.unizg.hr/akademska-iskaznica/). 

15. Navedeno je da svi suradnici moraju imati priložene akademske iskaznice. Znači li 

to da moraju biti ispunjene potpuno ili je dovoljno isprintati samo stranicu iz koje je 

vidljivo u koje je zvanje izabrana osoba i na kojoj sastavnici Sveučilišta? 

O: Akademske iskaznice trebaju biti u potpunosti ispunjene. 

16. Moraju li svi članovi potpore (voditelj i suradnici) imati ispunjenu akademsku 

iskaznicu? 

http://www.unizg.hr/akademska-iskaznica/
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O: Ispunjenu akademsku iskaznicu moraju imati svi članovi potpore sa Sveučilišta u Zagrebu. 

17. Trebam li priložiti ispunjenu akademsku iskaznicu ako se prijavljujem na natječaj 

za potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda? 

O: Ispunjena akademska iskaznica prilaže se ako se prijavljujete na natječaj za potpore iz 

zajedničkog sveučilišnog fonda što je eksplicitno navedeno u tekstu natječaja. Isto vrijedi i za 

prijavu na natječaja za potpore po područjima. 

18. Molim Vas za pojašnjenje jesu li strani suradnici samo inozemni ili i suradnici koji 

nisu zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, ali rade u nekim drugim ustanovama u 

Republici Hrvatskoj. 

 

O: Strani suradnici podrazumijevaju inozemne suradnike i suradnike koji nisu zaposlenici 

Sveučilišta u Zagrebu, ali rade u nekim drugim ustanovama u Republici Hrvatskoj. 

 

19. Na što se odnose indirektni troškovi i treba li njih prikazati u financijskom planu? 

O: Indirektni troškovi nisu namijenjeni raspodjeli za potpore po područjima i potpore iz 

zajedničkog sveučilišnog fonda. 

20. Što treba unijeti u obrazac "Financijski plan"? 

O: U obrascu „Financijski plan“ treba unijeti opis pojedinačne stavke unutar kategorije troška 

i ukupni iznos u kunama koji se odnosi na pojedinačnu stavku. Jedinična cijena usluge ili 

proizvoda bit će vidljiva iz predračuna ili ponude koju ćete priložiti zajedno s popratnom 

dokumentacijom u jednom PDF dokumentu. 

21. Je li rok za dostavu tiskanih prijava također 15. rujna, kao i za elektronsku prijavu?  

O: Rok za dostavu tiskanih prijava je 15. rujna 2014. 

22. Trebaju li prijavni obrasci nakon potpisa dekana biti skenirani ili je dovoljno u mail 

prijavi dostaviti Excel verziju obrasca (i popratnu dokumentaciju u PDF formatu), a 

potpisanu verziju u tiskanom obliku samo poštom/putem dostavljača? 

O: Potpisani prijavni obrasci trebaju biti skenirani i poslani zajedno s popratnom 

dokumentacijom u PDF formatu.  

23. Može li kao voditelj ili suradnik sa Sveučilišta u Zagrebu u okviru potpore za 

financiranje istraživačke djelatnosti biti prijavljena osoba koja ima specifičan oblik 

rada na sastavnici (npr. istekao radni odnos, ali je pokrenut izbor u zvanje docenta, 

ugovor o radu u mirovanju, odlazak u mirovinu prije 31.12.2014., slobodna studijska 

godina i dr.)? 

Na potporu se mogu prijaviti voditelj ili suradnici sa Sveučilišta u Zagrebu koji kroz cijelo 

razdoblje od 15.09.2014. do 31.12.2014. imaju aktivni ugovor o radu na jednoj od sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu.  
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24. Je li za zdravstveno osiguranje dovoljna Europska iskaznica zdravstvenog 

osiguranja koju uobičajeno nosim kada putujem po EU? 

O: Više informacija o Europskoj iskaznici zdravstvenog osiguranja možete potražiti na 

sljedećoj poveznici: http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/vasa-prava-europska-

iskaznica-zdravstvenog-osiguranja-ehic-i-europskonacionalno-zakonodavstvo . 

25. Mogu li se troškovi odlaska na kongres ili nabavku literature također tražiti u okviru 

potpore po područjima?  

O: Mogu, ali moraju biti vezani uz istraživanje koje se prijavljuje/temu istraživanja. 

 

26. Spadaju li troškovi članarina (knjižnice) i kopiranja / skeniranja materijala u 

knjižnicama u specifične troškove znanstveno-istraživačkog rada ?  

 

O: Trošak članarine za on-line baze podataka može se pokriti sredstvima potpore, no treba 

dokazati da je trošak vezan uz istraživanje za koje se traži potpora. Kopiranje i skeniranje 

materijala u knjižnicama nije prihvatljiv trošak u okviru potpore. 

  

27. Mogu li se uredski materijal i računalna oprema kupovati iz sredstava potpore?  

 

O: Uredski materijal nije moguće kupiti sredstvima potpore. Ako kriterijima po područjima nije 

drugačije propisano, računalna oprema može se kupovati sredstvima potpore, ali samo u slučaju 

ako se radi o posebnim računalima, nužnim za istraživanje. Načelno bi bilo dobro da se potpora 

ne troši na računala. 

 

28. Je li dozvoljeno kupovati znanstvenu literaturu (knjige, članke, časopise)? 

O: Iz sredstava potpore je moguće kupovati znanstvenu literaturu, no treba dokazati da je trošak 

vezan uz istraživanje za koje se traži potpora. 

29. Podrazumijeva li se pod terminom "smještaj" doručak, ručak i večera u hotelu ili 

samo doručak? 

O: Pod terminom smještaj podrazumijeva se noćenje s doručkom. 

30. Zanima me da li potpore podrazumijevaju analize uzoraka, odnosno da li mi kao 

Zavod za vinogradarstvo možemo na drugom zavodu (isti fakultet) napraviti analize 

za koje nam oni izdaju interni račun, i da li taj račun možemo pravdati sredstvima iz 

potpora?  

O: Moguće je samo ako je navedeno uobičajena praksa sastavnice. Potrebno je priložiti internu 

fakturu koja je ovjerena u računovodstvu, interni akt sastavnice kojim se propisuje procedura 

izdavanja internih faktura i dokumentaciju iz koje je vidljiva specifikacija troškova. U 

protivnome se troškovi neće priznati. 

31. U okviru kriterija za potpore mobilnosti i suradnje navedeno je da se trošak dnevnica 

treba osigurati iz drugih izvora. Vrijedi li to i za prijavu istraživanja po područjima?  

O: Trošak dnevnice je prihvatljiv trošak samo u slučaju Potpore po područjima. 

 

http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/vasa-prava-europska-iskaznica-zdravstvenog-osiguranja-ehic-i-europskonacionalno-zakonodavstvo
http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/vasa-prava-europska-iskaznica-zdravstvenog-osiguranja-ehic-i-europskonacionalno-zakonodavstvo
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32. Da li se pod navedenom točkom (iz Natječaja za Potpore 2014): “financiranje 

specifičnih troškova znanstvenog istraživačkog rada (laboratorijski potrošni 

materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja 

eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja i drugi slični 

troškovi)”,  može smatrati nadogradnja/osposobljavanje stroja za izradu specifičnih 

uzoraka pletiva za ispitivanje/istraživanje.  

O: Da. 

 

33. Na neke od aktivnosti financirane potporom namjeravamo pozvati strane suradnike, 

kako nalaže i tema istraživanja (radionica, okrugli stol). Smijemo li stranim 

suradnicima financirati troškove putovanja, smještaja i dnevnice, naravno bez 

isplate honorara?  

 

O: Ako se radi o suradnicima na potpori, mogu se financirati troškovi putovanja, smještaja i 

dnevnice, ali ni u kojem slučaju honorari. 

 

34. Zanima me može li se iz potpore financirati licenca za programski paket 

Mathematica koji bi se koristio za istraživački rad? 

O: Može. 
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II. POTPORE PO PODRUČJIMA 

a) Biomedicinsko područje 
 

1. Kako sada točno glasi naziv nove potpore po područjima za istraživanje iz 

biomedicinskog područja koje ima 1 voditelja i 2 suradnika, a koja je prethodno bila 

Potpora 2? 

 

O: Naziv potpore po područjima za istraživanje iz biomedicinskog područja koja ima 1 voditelja 

i 2 suradnika je potpora s manjim iznosom financiranja (potpora do 20.000,00 kn). 

2. Što se sve ubraja u indirektne troškove u biomedicinskom području? Da li se 

odobravaju troškovi DHL-a potrebnog u svrhu suradnje s inozemnim laboratorijem? 

O: Indirektni troškovi nisu namijenjeni raspodjeli za potpore po područjima i potpore iz 

zajedničkog sveučilišnog fonda.  

3. Smije li se tema istraživanja (biomedicinsko područje) u odobrenoj potpori iz 2013. 

proširiti dodatnim sadržajem  

O: Da. 

 

4. Može li se povećati broj istraživača s tri na pet i više?  

O: Da. 

 

Može li postojeći suradnik na potpori postati voditeljem potpore, a dosadašnji voditelj 

suradnikom? 

 

O: Da. 

 

5. Treba li novo kratkoročno istraživanje obavezno biti nastavak prethodnog 

istraživanja  Potpore 2, obzirom na uvjete za Temu istraživanja u biomedicinskom 

području (predzadnja stavka) da se „neće financirati onaj zahtjev koji je nastavak 

ugašenih projekata MZOŠ ili je po svom sadržaju prijava novog projekta“? 

Prijavljuje li se kao „novo istraživanje“ ili „nastavak istraživanja“? Ukoliko se radi 

o nastavku, treba li biti isti naslov kao u prethodnom istraživanju Potpore2? 

 

O: Novo kratkoročno istraživanje ne treba biti nastavak prethodnog istraživanja, ali može. 

Naslov ne bi trebao biti isti. 

 

6. Smatra li se istraživanje iz biomedicinskog područja „izvedivim“ obzirom na vrlo 

kratki rok i uvjete za Temu istraživanja (posljednja stavka), ukoliko se u propisanom 

trajanju potpore do 31. prosinca 2014.  provedu aktivnosti/troškovi kupovine, uzgoja 

i tretmana laboratorijskih životinja te nabave dijagnostičkih reagensa za analize 

uzoraka  ali će se te analize završiti tek  nakon 31. prosinca 2014 (bez dodatnih 

troškova u 2015.)? 

 

O: S obzirom na kratkoću rokova, analiza može završiti u 2015. godini.  
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7. U uputi za prijavu potpore piše da se može upisati dva rada po osobi. Ja prijavljujem 

mali projekt (voditelj i dva suradnika) što znači da mogu upisati šest radova. Da li 

mogu staviti svoja četiri rada i po jedan od svakog suradnika ili moraju baš biti dva 

rada po svakoj osobi?  Stvar je u tome što ja imam kvalitetnije radove u časopisima 

koji su bolje indeksirani i imaju veći impact a moji suradnici baš nemaju neke 

kvalitetne radova pa bi ja stavila više svojih. U uputi to baš nije precizno objašnjeno.  

 

O: Maksimalni broj radova koji mogu biti navedeni je ukupan broj istraživača (voditelj + 

istraživači) x 2. Primjer: broj navedenih istraživača (1 voditelj + 6 istraživača) = 7; ukupan broj 

radova 7 x 2 = 14 

8. U uputama za prijavu za potporu za biomedicinu da ukupan minimalan broj 

suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu može biti tri ili pet. Odnosi li se taj broj samo na 

suradnike u znanstveno-nastavnim zvanjima ili se računaju i suradnici u 

suradničkim zvanjima sa Sveučilišta u Zagrebu?  

 

O: U slučaju da se prijavljujete na potporu s manjim iznosom financiranja (do 20.000,00 kuna), 

tada voditelj mora biti zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju 

(docent – redoviti profesor u trajnom zvanju) ili stručni suradnik, također zaposlenik Sveučilišta 

u Zagrebu, koji ima proveden izbor u najmanje znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 

preostala dva suradnika moraju biti zaposlenici na Sveučilištu u Zagrebu (znanstveni novak, 

viši asistent, docent i sl.). 

U slučaju da se prijavljujete na potporu s većim iznosom financiranja (do 60.000,00 kuna), tada 

voditelj i 2 suradnika moraju biti zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom 

zvanju (docent – redoviti profesor u trajnom zvanju) ili stručni suradnici, također zaposlenici 

Sveučilišta u Zagrebu, koji imaju proveden izbor u najmanje znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, a preostala dva suradnika zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu (znanstveni novak, viši 

asistent, docent i sl.). 

9. Ljubazno molim za pojašnjenje: na koje se "prijave novog projekta po sadržaju" 

odnosi  ograničenje financiranja zahtjeva za potporom iz biomedicinskog područja. 

Da li se to odnosi  i na PRVU  prijavu projekta / istraživanja u OVOM natječaju jer 

u prethodnom nismo aplicirali.  

 

O: Potpora Sveučilišta u Zagrebu u ovom natječaju zamišljena je kao sufinanciranje odnosno 

potpora za zaokruženo znanstveno istraživanje manjeg obima, a koje je sastavnica opsežnijeg 

istraživanja ili kao potpora za završetak već započetih istraživanja, ali koja nisu izravan 

nastavak ugašenih projekata MZOS, sastavni dio istraživanja koja se namjeravaju prijaviti za 

financiranje od strane HZZ ili novi samostalni projekt jer u tom slučaju predviđena sredstva ne 

mogu biti dostatna za takvu vrstu istraživanja. 

 

10. Možete li mi pojasniti rečenicu iz Kriterija za prijave po područjima znanosti i 

umjetnosti, str.2: "Neće se financirati onaj zahtjev koji je nastavak ugašenih 

projekata MZOŠ, ili je po svom sadržaju prijava novog projekta"? Na kakve prijave 

novih projekata se to odnosi?  
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O: Pogledati odgovor na prethodno pitanje. 

11. U dijelu obrasca koji se odnosi na biomedicinu piše Popis radova. Premda se da 

zaključiti da se radi o popisu radova voditelja i suradnika sa Sveučilišta to nigdje u 

obrascu (za razliku od drugih područja) ne piše. Obzirom na loše iskustvo s 

prethodnom prijavom, trebalo bi to razjasniti. Sam naslov Popis radova može značiti 

i reference vezane uz planirano istraživanje. 

 

O: Popis radova voditelja i suradnika (s tim da je maksimalan broj navedenih radova ne smije 

biti veći od ukupnog broja istraživača (voditelj + suradnici) x 2). 

12. U dokumentu Kriteriji za prijave - biomedicinsko područje, na str. 2 pod "formalnim 

uvjetima" piše da su potrebna dva rada po suradniku odnosno voditelju: 

 

a) znači li to da u timu (voditelj + suradnici) od 6 osoba treba navesti ukupno 12 radova?  

 

O: Pogledati odgovor pod 11 (prethodno pitanje). 

 

b) da li svaki član tima pod a) treba navesti dva rada ili je moguće da su neki članovi 

tima zastupljeni samo s jednim radom ili čak niti jednim (osobito za doktorande), dok 

neki drugi mogu navesti vise od dva rada, važno je samo da ih je na kraju ukupno 12? 

 

O: Ne odnosi se na to da treba navesti za svakog suradnika i voditelja njegova 2 vlastita 

rada, već da je ukupan broj radova 2 x broj suradnika (voditelj + suradnici). 

 

c) da li radovi koji se navode moraju biti unutar zadnjih 5 godina (2010. do danas) ili ne 

postoji vremensko ograničenje za prijavljene radove? 

 

O: Bilo bi uputno, ukoliko postoje da se navedu recentniji radovi (unutar zadnjih 5 

godina 2009 – danas) 

 

13. Ako voditelj istraživanja prijavljenog za potporu mora biti zaposlenik Sveučilišta u 

Zagrebu a nigdje nije navedeno da prijavitelj mora biti u znanstveno-nastavnom 

zvanju, znači li to da i zaposlenici u suradničkim zvanjima mogu prijaviti projekt? 

O: Svi prijavljeni suradnici koji se ubrajaju u minimalan broj 3 ili 5 (voditelj + 2 ili voditelj + 

4) moraju biti zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, bilo da su u znanstveno-nastavnom zvanju 

(docent – redoviti profesor u trajnom zvanju), bilo da su stručni suradnici koji imaju proveden 

izbor u najmanje znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, bilo da su asistenti – znanstveni 

novaci. 

14. Prema kriterijima koji se odnose na temu istraživanja iz biomedicinskog područja 

nije jasan uvjet: „Neće se financirati onaj zahtjev koji je nastavak ugašenih MZOS 

projekata ili je po svome sadržaju prijava novog projekta.“ Naime, ako se potpora 

dodjeljuje za financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada, tim 
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više što potpora pokriva troškove unutar samo tri mjeseca, realno je očekivati da se 

dodijeljena potpora želi upotrijebiti za dovršavanje nekog već započetog istraživanja 

ili provođenje novog preliminarnog (pilot) istraživanja. 

 

O: Potpora Sveučilišta u Zagrebu u ovom natječaju zamišljena je kao sufinanciranje odnosno 

potpora za zaokruženo znanstveno istraživanje manjeg obima, a koje je sastavnica opsežnijeg 

istraživanja ili kao potpora za završetak već započetih istraživanja, ali koja nisu izravan 

nastavak ugašenih projekata MZOS, sastavni dio istraživanja koja se namjeravaju prijaviti za 

financiranje od strane HZZ ili novi samostalni projekt jer u tom slučaju predviđena sredstva ne 

mogu biti dostatna za takvu vrstu istraživanja. 

Uputno je što preciznije navesti koja će se konkretna istraživanja provesti. 

15. Navedeno je da se nabavka sitne i srednje računalne opreme treba posebno 

obrazložiti jer „za očekivati je da svaki ozbiljniji istraživač ima na raspolaganju 

računala i laptope“? U natječajima za različite kategorije projekata nije 

neuobičajeno naći ovakav komentar, koji međutim vrijedi za one sustave u kojima 

institucija osigura svojim zaposlenicima (znanstvenicima i nastavnicima) korištenje 

računalne opreme kao jednog od osnovnog sredstva za rad. (Naravno, svaka 

zahtjevnija oprema ili nabavka specifičnih „software-a“ potrebnih za rad na projektu 

morala bi se osigurati iz samog projekta. ) Nažalost, na nekim sastavnicama našeg 

Sveučilišta od nastavnika se očekuje da računalnu opremu nabavlja isključivo na 

teret znanstvenog projekta. Kako nabaviti računalo ako ustanova ne osigura 

računalnu opremu za svojeg zaposlenika, a istu nije moguće/preporučljivo nabaviti 

u okviru projekta? 

O: Pokušajte obrazložiti u prijavi, međutim jasno je navedeno da se računalna oprema ne može 

nabavljati iz sredstava potpore. 

 

b) Biotehničko područje 
 

1. U dokumentu "Kriteriji po područjima-pdf" na stranici br.4. Biotehničko područje 

pod točkom 4 prihvaćenih formalnih kriterija stoji: "Na natječaj za potporu najmanje 

se moraju javiti 3 istraživača u znanstveno nastavnom zvanju i jedan novak sa 

Sveučilišta u Zagrebu (mogu biti uključeni i istraživači sa drugih sveučilišta ali samo 

kao 4+); ne smije biti manje istraživača od traženog; istraživači se ne smiju 

preklapati)". Vezano uz tu rečenicu su moja sljedeća pitanja: 

 

a. To se odnosi na potporu do 60.000,00 kn? 

b. Da li pod novak smatrate i poslijedoktorand, dakle osoba koja je već 

doktorirala? 
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c. Tri istraživača u znanstveno nastavnom zvanju, to se odnosi samo na 

profesore i docente? 

O:  

a. Da. 

b. Da, može i poslijedoktorand. 

c. Da. 

 

2. Pročitala sam da strani suradnici moraju napisati dopis da se slažu s uključenjem u 

istraživanje pa mi nije jasno da li se to odnosi samo na strane državljane ili i na 

suradnike koji su iz Hrvatske, ali nisu djelatnici zagrebačkog sveučilišta?  

O:   Odnosi se na sve suradnike koji nisu djelatnici zagrebačkog sveučilišta. 
 

3. Možete li mi odgovoriti kojim redoslijedom je potrebno navesti radove prilikom 

ispunjavanja Excel obrasca za biotehničko područje; npr. po godini objave, ili po 

kategoriji, ili po abecednom redu? 

O: Radove je potrebno navesti po kategoriji i po godini objave (posljednjih pet godina). 

4. Naime, mi bismo aplicirali u kategoriji Potpore po područjima (biotehničko 

područje), za istraživačke potpore do 60.000 kn, te nas zanima slijedeće:  Da li u 

financijskom planu uz troškove za kemikalije, održavanje opreme i ostale potrebne 

resurse (npr. uredski materijal i sitni/ili potrošni laboratorijski inventar) možemo 

predvidjeti i troškove nabave manje znanstvene opreme koja nam je potrebna za 

provođenje predloženog istraživanja kao i troškove prezentacije dijela dobivenih 

rezultata na kongresu? 

O: Možete, ukoliko će Vaše predloženo istraživanje biti realizirano do kraja 2014. godine. 

 

5. U propozicijama nije definirano trebamo li za projekt koji se prijavljuje pribaviti 

specifično etičko dopuštenje?  

 

O: Ukoliko se radi o takvom vidu istraživanja, etičko dopuštenje je potrebno. 

 

 

6. Koliki je minimalni broj osoba za prijavu na potporu "do 20000 HRK" i koliko od 

tih osoba mora biti u znanstveno-nastavnom zvanju? 

O: Minimalni broj je troje, dvoje istraživača u znanstveno- nastavnom zvanju i jedan novak.  
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c) Društveno područje 
 

1. Je li unutar rubrike „Znanstveni radovi suradnika na projektu, bez radova voditelja 

potpore (suma bodova se dijeli s brojem suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu umanjenim 

za jedan)“ moguće upisati radove koje suradnici imaju zajedno s voditeljem projekta, 

ali ti radovi nisu navedeni kod voditelja, već su za voditelja navedeni neki drugi radovi? 

 

O: Da. 

2. Je li potrebno upisati radove za svakog suradnika na projektu pod rubrikom: Znanstveni 

radovi suradnika na projektu? 

 

O: Ne. Na projektu može biti suradnika koji nisu koautori niti jednog upisanog rada. 

 

3. Zašto se broj ukupnih bodova pod točkom 1.2. dijeli s brojem suradnika -1?  

 

O: Zato da projekti s većim brojem suradnika ne bi bili u prednosti. 

 

4. Naveli ste sljedeće: "Znanstveni radovi iz prijave potpore objavljeni u časopisu 

referenciranom u WoS ili Scopus (3 boda po radu, najviše 14)". Bilo bi logično da je 

najviše 15, kao i za voditelja. 

 

O: Ne. Jer se kriteriji za voditelja i suradnike razlikuju. 

 

5. Kod kriterija za prijave u društvenom području u poglavlju vezanom za znanstvenu 

produktivnost navodi se da se suma bodova dobivenih za znanstvene radove suradnika 

na projektu dijeli s brojem suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu umanjenom za jedan. Da 

li je potrebno navesti radove svih suradnika na projektu ili se navode samo radovi 

suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu? 

O: Navode se radovi svih suradnika. 

 

6. Za područje društvenih znanosti kod navođenja podataka o voditelju i suradnicima piše 

da se trebaju navesti "znanstveni radovi iz prijave potpore citirani u....". Odnosi li se to 

na radove koje smo u dosadašnjoj karijeri napisali? Zbunjuje me što je navedeno "radovi 

IZ PRIJAVE POTPORE".  

 

O: Bodovi se prema kriterijima dodjeljuju samo radovima navedenim u prijavi potpore. 

 

7. U navođenju podataka o radovima trebamo li navesti sve radove iz određene kategorije 

(kojih ima vise nego što je maksimalni broj bodova koji možemo ostvariti) ili učiniti 

odabir tako da ostvarimo maksimalni broj bodova. 

 

O: To je slobodan izbor predlagatelja. 

8. Naime, u opisu prijave navedeno je da se za suradnike navode radovi na kojima nije 

voditelj. Nejasno je, odnosi li se to na sve radove na kojima je voditelj jedan od autora 

ili samo na one koji su već za voditelja navedeni pod točkom 1. Dakle, možemo li pod 
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točkom 2 (radovi suradnika) navesti i radove na kojima je voditelj koautor ako ih 

NISMO naveli pod točkom 1 (radovi voditelja)?  

O: Pod točkom 2 mogu se navesti radovi na kojima je voditelj koautor ako NISU navedeni pod 

točkom 1, ali barem jedan od suradnika mora biti koautor na radu. Dakle ne mogu se navoditi 

radovi na kojima osim voditelja nema niti jednog koautora koji sudjeluje u prijavi potpore. 

9. Kada piše npr. 4 bodova po radu, maksimalno 15 - znači li to da se smije navesti 

maksimalno 15 radova, ili maksimalno 15 bodova, odnosno samo 3 rada? 

O: Kada piše „4 boda po radu, maksimalno 15“ to znači da se neće priznati više od 15 bodova. 

Npr. za radove suradnika pod 1.2.1 tekst „3 boda po radu, najviše 14“ znači da se broj 

prijavljenih radova u kategoriji množi sa 3, dijeli s brojem suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu 

umanjenim za jedan. Ako je taj broj jednak ili veći od 14 priznat će se ukupno 14 bodova. 

 

d) Humanističko područje 
 

1. Podrazumijeva li eliminacijski kriterij br. 4. u humanističkom području da se na 

natječaj mogu prijaviti isključivo istraživači koji su dobili potporu i za 2013. te su 

potrošili najmanje 90% dodijeljenih sredstava iz 2013. ili se mogu prijaviti i oni 

istraživači koji potporu dosad nisu dobivali? 

 

O: Na natječaj se mogu prijaviti voditelji potpore koji su dobili potporu za 2013. godinu te su 

prema izvještaju za 2013./2014. godinu potrošili najmanje 90% potpore dodijeljene iz sredstava 

doznačenih 2013. godine kao i istraživači koji potporu dosad nisu dobili. 

 

2. Treba li voditelj projekta priložiti i odvojen životopis pored podataka u akademskoj 

iskaznici? 

O: Sukladno kriterijima koje je donijelo Vijeće područja u obrascu se nalazi prostor za unos 

životopisa voditelja projekta. 

3. U vezi s natječajem Sveučilišta za potporu istraživanjima u 2014.  godini, možete li 

pojasniti sljedeće (Prijava potpore odnosi se na humanističko područje): Smijemo li 

na prijavnome obrascu kao temu/ naslov istraživanja navesti istu temu iz prošle 

godine (2013.) kad smo bili financirani. Tema/ naslov, naime, odražava kontinuitet 

i nastavak istraživanja i u 2014. Ili naslov/ tema mora biti potpuno nova? 

 

O: Prijavitelji imaju pravo nastaviti već započeta istraživanja koja je Sveučilište u Zagrebu 

financiralo u ak. godini 2013/2014. U prijavi za ak. godinu 2014/2015. sadržaj istraživanja mora 

odražavati kontinuitet s prethodnim istraživanjem, ali se moraju i jasno istaknuti ciljevi 

ovogodišnjega, novog istraživanja. Stoga i naslov/tema mora u dovoljnoj mjeri biti različita od 

lanjske teme/naslova kako bi se istaknula  novina u istraživanju. Svakako je temeljna 

pretpostavka ovakvih prijava da su ciljevi prošlogodišnjega istraživanja ostvareni i da završno 

izvješće to potvrđuje.  
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e) Tehničko područje 
 

1. U kriterijima za rangiranje prijava za sveučilišne potpore pod drugom točkom piše: 

"Sveučilišnu potporu prijavljuje voditelj i minimalno 3 suradnika koji imaju izbor u 

znanstveno zvanje (znanstveni suradnik ili više). Voditelj i suradnici moraju biti 

zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u punom radnom odnosu (100%) na Sveučilištu u 

Zagrebu." Kako nije navedeno da se to odnosi samo na potpore od 60.000,00 kn 

proizlazi da se uopće nije moguće prijaviti za potporu do 20.000,00 kn u tehničkom 

području. 

O: Kriterij voditelj i minimalno 3 suradnika koji imaju izbor u znanstveno zvanje (znanstveni 

suradnik i više) uvjet je i za potpore do 60.000,00 kn i za potpore do 20.000,00 kn. 

2. Želim platiti posjet stranom suradniku koji nam je važan za zajedničko istraživanje 

u polju matematike. Smatram da je to trošak istraživanja, jer nama ne treba skupa 

oprema, već čovjek s kojim radimo. Dakle, navodim li te troškove u planu navodim 

kao troškove istraživačkog rada? 

O: Sredstva potpore se dodjeljuju samo za zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu, tako da se 

troškovi suradnika s drugih domaćih/inozemnih institucija ne pokrivaju. 

3. Kod prijave Potpore po područjima-Tehničko područje; može li se navesti 

znanstveni rad koji ima punu referencu, dostupan je online od mjeseca lipnja, no 

nije izašao u tiskanom obliku, već će izaći u tiskanom obliku u prosinačkom broju 

časopisa? U dokumentu Kriteriji za prijave po područjima znanosti i umjetnosti-

Tehničko područje, navedeno je da su najsvježiji podaci za rangiranje časopisa po 

kvartilama iz 2012. godine, no u međuvremenu dostupni su podatci za 2013. godinu, 

te vas molimo za informaciju koji će se podatci u tom slučaju koristiti. 

 

O: Radovi koji nisu objavljeni u tiskanom obliku, ali su online dostupni, mogu se navesti i bit 

će priznati. U navođenju rada treba specificirati i poveznicu (link) na taj rad. Za rangiranje 

časopisa po kvartilima primjenjuju se najsvježiji podaci, dakle ukoliko su postali dostupni, 

primjenjuju se podaci i za 2013. godinu.   

4. Molim Vas za potvrdu da sam dobro shvatio traženi uvjet da u timu (tehničko 

područje) mora biti minimalno 4 člana (voditelj + tri suradnika). Naime, to je bitna 

promjena od prošlogodišnjeg natječaja pa bih želio biti siguran. 

O: Točno, dobro ste shvatili. 

5. Pripremamo materijale za potporu istraživanju po područjima do 60.000 kn. Može 

li suradnik na potpori može biti: 

a. znanstveni novak s doktoratom? 

b. bivši voditelj potpore koji prema izvještaju za 2013./2014 godinu nije 

potrošio sredstva u iznosu do 90% dodijeljenih sredstava? 

 



24 

 

O:  

a. Znanstveni novak s doktoratom koji nema izbor u znanstveno zvanje, ne ulazi u 

minimalni broj suradnika prema 2. kriteriju za tehničko područje (1 voditelj i 3 

suradnika u znanstvenom zvanju), ali se može prijaviti kao suradnik na projektu.  

b. Bivši voditelj potpore koji prema izvješću za 2013./2014. godinu nije potrošio sredstva 

u iznosu do 90 % dodijeljenih sredstava može biti samo suradnik na potpori, ali ne i 

voditelj. 

 

6. S obzirom da namjeravam kao voditelj projekta aplicirati na ''Natječaj za raspodjelu 

sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu'' 

u tehničkom području, da li kao suradnika mogu prijaviti doktora znanosti koji je 

zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu u punom radnom odnosu (100%), ali nije još 

izabran u znanstveno zvanje (kao što je to bilo moguće prošle akademske godine), 

ili sva tri suradnika moraju imati znanstveno zvanje. 

O: Voditelj i minimalno tri (3) suradnika moraju imati na dan 15.09.2014. znanstveno zvanje. 

Na potporu ne možete prijaviti doktora znanosti ukoliko nema izbor u znanstveno zvanje. 

7. Da li su znanstveni novaci koji imaju znanstveno zvanje - zaposlenici Sveučilišta 

(100 %)? Što ako se trenutno nalaze na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, a 

s njima imamo započete aktivnosti koje su još u tijeku (npr. završni eksperimenti 

koji se djelomično odrađuju u inozemstvu, a djelomično na Sveučilištu; pisanje i 

prezentiranje zajedničkih radova)? Da li činjenica da se znanstveni novak trenutno 

nalazi na usavršavanju u inozemstvu utječe na njihov status zaposlenika Sveučilišta 

ili im se taj status privremeno "zamrzava", bez obzira što im u međuvremenu nije 

istekao status znanstvenog novaka? 

O: Na potporu se mogu prijaviti suradnici koji kroz cijelo razdoblje od 15.09.2014. do 

31.12.2014. imaju aktivni ugovor o radu na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

Suradnici čiji je ugovor o radu u mirovanju ne mogu se prijaviti na potporu. 

8. Što je sa znanstvenim novacima koji su doktorirali, ali još nemaju izbor u 

znanstveno zvanje? Uvidom u kriterije po područjima znanosti i umjetnosti može se 

vidjeti da u nekim područjima oni mogu imati status suradnika na projektu, a u 

nekim ne mogu. Tko pokriva troškove post-doc istraživanja za znanstvene novake 

koji su doktorirali, a još nisu izabrani u odgovarajuće znanstveno zvanje? Da li se 

može prijaviti za suradnika na sveučilišnoj potpori znanstveni novak koji ima 

proveden izbor u znanstveno zvanje, kojem s 1. listopadom 2014. istječe status 

znanstvenog novaka, a trenutno je u tijeku njegov izbor u znanstveno-nastavno 

zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu? 

O: Na potporu se mogu prijaviti suradnici koji kroz cijelo razdoblje od 15.09.2014. do 

31.12.2014. imaju aktivni ugovor o radu. Znanstveni novaci kojima istječe ugovor o radu u tom 

razdoblju, iako se očekuje njihov izbor u docenta, ne mogu biti prijavljeni na potporu. 
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9. Trenutno sam na post doc studijskom boravku u Finskoj preko Marie Curie FP7-

PEOPLE-2011-COFUND-NEWFELPRO projekta koji koordinira MZOS. Još 

uvijek sam zaposlenica sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, samo mi je Ugovor u 

mirovanju tijekom studijskog boravka. Zanima me sljedeće: 

 

a. Mogu li me prijavitelji projekata za Vas natječaj navesti kao suradnika (ja sam 

znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta s izborom u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika od 2010.g)? 

b. Mogu li se prijaviti na natječaj za potporu suradnji ili potporu prijavama za 

sredstva iz međunarodnih fondova? 

c. Mogu li se prijaviti na natječaj za mobilnost, obzirom na moj trenutni status? 

O:  

a. Budući da je Ugovor o radu u mirovanju, ne možete biti prijavljeni na potporu. 

b. Da. 

c. Da. 

 

10. Može li tema istraživanja koja je bila odobrena u 2013./2014. se nastaviti i u 

2014,/2015 tj. biti istog naziva (za planirane potpore s većim iznosom financiranja 

do 60.000,00 kn)? 

O: Može. 

11. Da li se za bodovanje radova od Q1 do Q4 za tehničke znanosti gledaju samo radovi 

objavljeni u CC/SCI/SCIE ili mogu biti objavljeni i u nekoj drugoj bazi, npr. SSCI 

– također ima Impact factor? 

O: . Mogu se prijaviti i bodovati radovi koji su objavljeni i u drugim bazama koje imaju impact 

faktor. 

12. Da li za  rad koji je objavljen  u časopisu koji spada u područje medicine i  tehničko 

područje (znanost o materijalima), Prijavitelj potpore za tehničko područje  može 

upisati pod  kvartil Q1. 

O: Isti rad se može prijaviti samo jednom pa ima samo jedan iznos u bodovima –  Q ovisi o 

časopisu.  

13.   Ako je tema istraživanja iz područja tehničkih znanosti (kao i voditelj i većina 

suradnika), moguće ju je prijaviti pod tehničke znanosti premda je uključen i 

suradnik iz područja prirodnih znanosti (ako je nužan za neka ispitivanja)? 

O: Područje na koje se prijavljuje tema određeno je s voditeljem i većinom suradnika.  

14. Htio bih prijaviti potporu do 60.000 kn, imam 4 osobe na Potpori koje imaju 

znanstveni izbor i svi su zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu. Mogu li kao petog član 

koji mi nedostaje prijaviti osobu koja je u postupku izbora za znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika koji neće biti gotov do roka prijave Potpore. Ima 

doktorat, i ima nastavno zvanje viši predavač, također je zaposlenik Sveučilišta u 

Zagrebu. 

O: Na Potporu se isključivo mogu prijaviti osobe koje imaju zvanje znanstvenog suradnika ili 

više zvanje. (napomena: za prijavu je dovoljno 1+3 suradnika u znanstvenom zvanju). 



26 

 

15. Prijavljujemo projekt na Potporu po područjima (tehničko područje). Da li suradnik 

u znanstveno-nastavnom zvanju, a zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, može 

istodobno biti suradnik i na našem projektu i  suradnik na projektu koji se financira 

iz sredstava Zaklade za znanost (projekt je u tijeku). Nije u pitanju isti projekt. 

O: Može. 

 

16. Može li voditelj projekta biti osoba izabrana u zvanje znanstvenog suradnika, ali na 

radnom mjestu višeg asistenta? 

O: Može 

17. Molimo Vas za informaciju da li se kao suradnik za kojeg se ne dodjeljuju sredstva 

na potpori s većim iznosom financiranja (tehničko područje) može prijaviti 

doktorand koji je ujedno i vanjski suradnik na Fakultetu ali nije nigdje drugdje 

zaposlen? 

O: Ne 

18. Da li osoba u zvanju stručnog suradnika mora ispunjavati akademsku iskaznicu ako 

je suradnik na prijavi za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju u 2014 

(biotehničko područje)? Napominjem da u prijavi (već) ima dovoljan broj suradnika 

u znanstveno-nastavnom zvanju i da su svi naravno imaju akademske iskaznice.    

O: Da. 

 

f) Umjetničko područje 
 

1. Namjera mi je prijaviti umjetničko istraživanje na Natječaj za financiranje 

istraživačke djelatnosti za potporu do 60.000 kn. Kako u tekstu natječaja stoji da se 

sredstva mogu koristiti za nabavku sitne i srednje znanstvene opreme pojedinačne 

ukupne vrijednosti manje od milijun kuna, zanima me mogu li zatražiti nabavku 

opreme vrijednosti između 150.000 i 200.000 Kn, koja mi je potrebna za provedbu 

istraživanja? Ukoliko je odgovor potvrdan, upisujem li te troškove u prijavni 

obrazac pod šifrom SSZO - sitna i srednja znanstvena oprema, zajedno s drugim 

troškovima, bez obzira na to što će na taj način ukupni iznos znatno premašiti 60.000 

Kn? Općenito, molio bih objašnjenje na što se točno odnosi navedeni limit od 

milijun kuna? 

O: Maksimalni iznos potpore koji je moguće dobiti je 60.000,00 kuna. Nije moguće tražiti veći 

iznos od 60.000,00 kn. Limit od 1.000.000,00 kn odnosi se na definiciju sitne i srednje 

znanstvene opreme prema Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. 

2. Namjera mi je prijaviti umjetničko istraživanje na Natječaj za financiranje 

istraživačke djelatnosti za potporu do 60.000 kn. U Excel datoteci za prijavu nalaze 

se tablica "Opći podaci" i "Financijski plan", ali ne vidim sheet specifičan za 

Umjetničko područje, već samo za ostala područja. Trebam li svoje podatke 
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pridružiti nekom od već postojećih područja ili ćete objaviti novu Excel datoteku 

koja sadrži sva područja uključujući i umjetničko?  

 

O: Trebate ispuniti tablicu (sheet) „Opći podaci“ i tablicu (sheet) „Financijski plan“. 

Obrazloženje projekta treba navesti u dijelu gdje se navode Opći podaci.  

 

g) Interdisciplinarno područje 
 

1. Budući da nije ponuđeno interdisciplinarno područje, postoji li mogućnost prijave 

projekta na kojem bi suradnici bili iz dva znanstvena područja (npr. prirodoslovno i 

humanističko)? Ukoliko je to moguće, u koje područje se projekt prijavljuje? 

Pretpostavljam ono voditelja projekta. 

O: Za interdisciplinarno područje nisu dostavljeni specifični kriteriji, a natječaj za 

interdisciplinarno područje će biti raspisan u najkraćem mogućem roku od dostave kriterija.  
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III. ZAJEDNIČKI SVEUČILIŠNI FOND – POTPORE PRIJAVAMA 

PROJEKATA ZA MEĐUNARODNE FONDOVE 
 

1. Kod Potpore prijavama na međunarodne fondove, na što se misli kad se u točki 3 formulara 

spominje "Potreba za potporom", tj. što se sve može ubrojiti? Je li prekovremeni rad 

dopuštena stavka (jer svaki ozbiljniji projekt to zahtjeva)? 

O: Člankom 6. stavkom 2. Ugovora o namjenskom višegodišnjem financiranju znanstvene djelatnosti u 

godinama 2013., 2014. i 2015. određeno je da se dodijeljena sredstva ne mogu koristiti za podmirivanje 

rashoda za zaposlene. 

2. Voditelj sam projekta prijavljenog za Horizon 2020 koji je trenutno u postupku 

evaluacije. Ubraja li se takav status u „viši stadij prijavnog procesa“ kako je 

navedeno u tekstu natječaja? Također, pripremamo prijavu drugog projekta i 

trenutno smo u fazi intenzivnih dogovora s partnerima (konzorcijem). Zanima me 

kako se „visina stadija prijavnog procesa“ definira (postoje li neki kriteriji)?   

O: Rang statusa je relativan u odnosu na ostale prijave na natječaj u slučaju da ukupna tražena 

suma svih prijava bude veća od raspoloživih iznosa. 

3. Zanima me koji su opravdani troškovi kod prijave za potporu prijavama za 

međunarodne fondove, odnosno koji se troškovi smiju navesti u točki 4.1. 

Specifikacija troškova (pojedinačne stavke unutar kategorija)? 

O: Opravdani troškovi kod prijave za potporu prijavama za međunarodne fondove su troškovi 

putovanja na radne sastanke vezane uz projekt i drugi specifični troškovi koji se javljaju 

prilikom prijave, a koje treba posebno obrazložiti. 

4. Koji je najraniji datum aktivnosti prijave na međunarodne fondove za koji se može 

tražiti potpora?  

 

O: Najraniji datum aktivnosti prijave na međunarodne fondove je 15.08.2014. 

 


