
 

 

 

Zagreb, 31. srpnja 2014. 

Ured za istraživanje 

 

 

Natječaji za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti  

na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje znanstvenih i 

umjetničkih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu temeljem 

Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 

2013., 2014. i 2015. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 16. sjednici 8. srpnja 2014. godine donio je Odluku o 

raspodjeli sredstava za 2014. za financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu 

(u daljem tekstu Odluka Senata). Odlukom Senata određeno je da se sredstva mogu koristiti 

za: 

1. financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada (laboratorijski 

potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja 

eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja i drugi slični 

troškovi),  

2. nabavku sitne i srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti manje od 

milijun kuna)  

3. diseminaciju istraživačkih rezultata (publiciranje, odlasci na kongrese i slično),  

4. popularizaciju znanosti,  

5. mobilnost istraživača i  

6. indirektne troškove u vrijednosti 2% godišnjeg iznosa ugovora. 

Odlukom Senata određeno je kako će se sredstva iz ugovora koristiti (Tablica 1). 

Tablica 1 Raspodjela sredstava po kategorijama potrošnje (Odluka Senata) 

Kategorije potrošnje  Iznos iz Ugovora 
Potpore po područjima 19.000.000,00 

Potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda  3.013.703,39 

Pokriće indirektnih troškova 449.259,25 

Ukupno 22.462.962,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potpore se dodjeljuju prema sljedećoj shemi 

 

 
 

 

Vijeća područja zadužena su za raspodjelu sredstava po područjima, a stručnu i 

administrativnu podršku Vijećima područja osiguravat će Ured za istraživanje Sveučilišta u 

Zagrebu koji će pripremiti i jedinstveni obrazac za prijavu potpore. Pri dodjeli sredstava 

Vijeća područja moraju voditi brigu o namjenskoj potrošnji sukladno odluci Senata i to za 

troškove iz gore navedenih točaka 1. do 5.  

Sukladno Odluci Senata Vijeća područja provode postupak odabira Potpora po područjima na 

temelju prijedloga tročlanih povjerenstva. Izbor povjerenstava provode Vijeća područja. 

Vijeća područja dužna su imenovala su članove povjerenstava kao i odredila kriterije za 

raspodjelu sredstava unutar svog područja. 
 

 

Ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku nastavničku mobilnost 

(administrira Ured za međunarodnu suradnju) i Natječaj za mobilnost istraživača (administrira 

Ured za istraživanje).  

 

Sva dodatna pitanja možete uputiti isključivo e-mailom na potpora@unizg.hr.1 

Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-

inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/ u obliku „Često postavljenih pitanja“. 

 
 

 

 

1. POTPORE PO PODRUČJIMA 
 

Ovom vrstom potpore financiraju se istraživanja unutar pojedinih područja vodeći računa o namjenskoj 

potrošnji sredstava što sukladno Ugovoru podrazumijeva: 

 

1) financiranje specifičnih troškova znanstvenog2 istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, 

laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja eksperimenata, troškovi terenskog 

znanstvenog rada i anketiranja i drugi slični troškovi); 

                                                 
1 Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora odgovaranje na upite će započeti 26. kolovoza 2014. 
2 U cijelom tekstu kada se upotrebljava termin „znanstveno“ iz ugovora on obuhvaća i znanstvena i umjetnička 

istraživanja 

Potpore

Potpore po područjima

Potpore do 20.000,00 
kn

Potpore do 60.000,00 
kn

Zajednički sveučilišni 
fond

Potpore mobilnosti

Potpore za 
konferencije

Potpore za suradnju
Potpore prijavama 

projekata za 
međunarodne fondove
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2) nabavka sitne i srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti manje od milijun kuna); 

3) diseminacija istraživačkih rezultata (publiciranje, odlasci na kongrese i slično);  

4) popularizacija znanosti; 

5) mobilnost istraživača.  

 

Kriteriji za dodjelu potpora definirani su za svako od područja i dostupni su na stranici: 

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

 

Svaki istraživač može se javiti na najviše jednu potporu istraživanju bez obzira javlja li se kao voditelj ili 

suradnik na potpori. Voditelj istraživanja prijavljenog za potporu mora biti zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, 

odnosno sastavnice, kao i propisani broj suradnika. Ukoliko nije drugačije specificirano za pojedino područje 

potpore s većim iznosom financiranja (do 60.000,00 kn) trebaju imati minimalno ukupno 5 ljudi (1 voditelj i 

4 suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu), potpore s manjim iznosom financiranja (do 20.000,00 kn) trebaju 

imati minimalno ukupno 3 ljudi (1 voditelj i 2 suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu). Povrh tog broja moguće 

je uključiti suradnike i s drugih domaćih/inozemnih institucija, međutim za njihovo sudjelovanje se ne 

dodjeljuju sredstva. Prednost će imati potpore za istraživački rad koji nije financiran iz drugih izvora. 

Povjerenstva će uzeti u obzir kvalitetu i usklađenost realizacije potpora s predloženim planovima. 

Voditelj potpore, kao i svi suradnici na potpori sa Sveučilišta u Zagrebu obavezno moraju uz prijavu priložiti 

ispunjene akademske iskaznice. 

Voditelji potpora, koji prema izvještaju za 2013./2014 godinu, nisu potrošili sredstva u iznosu do 90% 

potpore dodijeljene iz sredstava doznačenih  2013. godine, ne mogu se natjecati za potporu za 2014. godinu. 

Sukladno Ugovoru o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 

godinama 2013., 2014. i 2015. iz sredstava potpora nije moguće podmirivati troškove plaća i drugih 

primanja zaposlenih na Sveučilištu u Zagrebu ili na bilo kojoj sastavnici.  

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). 

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.. 

Prijave se podnose putem e-pošte Sveučilišta: potpora@unizg.hr. 

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 datoteku. 

Tiskane verzije dokumenata treba dostaviti u dva (2) primjerka. Tiskane verzije trebaju dostaviti fakulteti 

skupno za sve prijave u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb s naznakom „PRIJAVE ZA 

POTPORE“. 

Sredstva za potporu po područjima dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu s koje je voditelj 

potpore. 

Rok za predaju prijave:  do 15. rujna 2014 u 23:59 sati. 

  

Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje nositelj potpore/kandidat i čelnik ustanove. 

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka za predaju neće se razmatrati. 

 

Žalbe na rezultate zaprimaju se u roku 5 kalendarskih dana od objave rezultata natječaja 
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2. POTPORE IZ ZAJEDNIČKOG SVEUČILIŠNOG FONDA 
 

 

2.1. POTPORE MOBILNOSTI  

 

2.1.1. Potpore za sudjelovanje na konferencijama 

 

 Za ovu vrstu potpore pojedinačni iznos ograničen je do 7.500 kuna.  

 

Prijave na natječaj se primaju do 15. rujna 2014. u 23:59 sati i obuhvaćaju konferencije/prezentacije 

koje će se održati do 31. prosinca 2014.  

 

Ova potpora se dodjeljuje kao financijska pomoć pri odlasku na znanstveni skup (konferenciju, 

radionicu, razne doktorske škole i slično) ili održavanje nekog drugog javnog znanstvenog 

predavanja/umjetničke izvedbe na nekoj znanstvenoj/umjetničkoj instituciji. 

Za potporu se smiju natjecati pojedinci koji su u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu u 

jednom od sljedećih zvanja: profesor emeritus, redoviti profesor u trajnom zvanju, redoviti profesor, 

izvanredni profesor, docent, viši asistent/znanstveni novak s doktoratom, asistent/znanstveni novak, 

znanstveni savjetnik (kao radno mjesto), viši znanstveni suradnik (kao radno mjesto), znanstveni 

suradnik (kao radno mjesto).  

 

 

 

Kriteriji za dodjeljivanje potpore su:  

- istraživačka izvrsnost,  

- međunarodni karakter konferencije/institucije,  

- vrsta konferencije/institucije,  

- duljina prezentacije,  

- zvanje kandidata.  

 

U obzir za prijavu dolaze samo prijavitelji koji će osobno prezentirati vlastiti rad u obliku oralnog 

predavanja (ili odgovarajuće umjetničke izvedbe), uz iznimku da se za kandidate u statusu 

asistenta/znanstvenog novaka dozvoljava i prezentacija u obliku postera, a za više asistente/znanstvene 

novake s doktoratom kao i asistente/znanstvene novake aktivno sudjelovanje u radu doktorske škole i 

slično.  

 

Troškovi za koje kandidat traži pokriće ne smiju biti financirani iz drugih izvora, o čemu kandidat  

potpisuje izjavu u obrascu za prijavu. Za natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente: 

  

1. ispunjen i potpisan prijavni obrazac, uključujući izjavu da traženi troškovi nisu financirani 

iz drugih izvora;  

2. kopiju potvrde o prihvaćenoj prezentaciji (može biti pismo organizatora, ili e-mail poruka 

organizatora, ili kopija službeno oglašenog rasporeda predavanja na web stranici 

konferencije); 

3. dokument iz kojeg su vidljivi troškovi, s potpisom čelnika sastavnice;  

4. ponudu za troškove prijevoza; 

5. ponudu za troškove zdravstvenog osiguranja; 

6. ponudu za troškove smještaja; 

7. program skupa iz kojeg je vidljiv iznos kotizacije.  

 

Točan iznos dodijeljenih sredstava određuje se na temelju dokumenta (s potpisom čelnika sastavnice) 

iz kojeg se precizno vide troškovi i kontrola institucije, te smije uključivati samo:  



 troškove prijevoza (dostaviti ponudu),  

 troškove smještaja (dostaviti ponudu) 

 troškove police zdravstvenog osiguranja (dostaviti ponudu za policu osiguranja) i  

 kotizaciju (dostaviti program skupa iz kojeg je vidljiva kotizacija).  

Iz sredstava potpora nije moguće pokriće troškova dnevnica. Pokriće navedenih troškova prijavitelji 

trebaju osigurati iz drugih izvora.  

 

Kandidat za potporu obavezno mora uz prijavu priložiti ispunjenu akademsku iskaznicu. 

 

Prijave  se podnose putem e-pošte Sveučilišta: potpora@unizg.hr. 

Obrasci za prijave dostavljaju se u originalnom formatu (Word) dok se svi popratni dokumenti dostavljaju u 

skeniranom obliku u pdf formatu i trebaju biti spojeni u jednu datoteku. 

Tiskane verzije dokumenata treba dostaviti u dva (2) primjerka. Tiskane verzije trebaju dostaviti fakulteti 

skupno za sve prijave u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb s naznakom „PRIJAVE ZA 

POTPORE“. 

Sredstva za potporu po područjima dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu s koje je voditelj 

potpore. 

Rok za predaju prijave:  do 15. rujna 2014 u 23:59 sati. 

 

Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje nositelj potpore/kandidat i čelnik ustanove. 

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka za predaju neće se razmatrati. 

 

Žalbe na rezultate zaprimaju se u roku 5 kalendarskih dana od objave rezultata natječaja 

 

 

 

2.1.2. Potpore za suradnju  

 

Za ovu vrstu potpore pojedinačni iznos ograničen je do 10.000 kuna.  

 

Prijave na natječaj se primaju do 15. rujna 2014. u 23:59 sati i obuhvaćaju suradnje koje će se održati 

do 31. prosinca 2014.  

 

Potpora se koristi za znanstvenu suradnju znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima s 

inozemnih institucija (u načelu to mora biti ili sveučilište/umjetnička akademija ili znanstveni institut; 

prednost će imati sveučilišta koja su na ARWU listi za 2013. godinu unutar prvih 500 institucija, te će 

se pozicija na toj listi uzimati u obzir kod evaluacije prijedloga).  

Svaki prijedlog mora imati uključiti najmanje dva znanstvenika, jednog sa Sveučilišta u Zagrebu i 

jednog s inozemne institucije.  

 

Podnositelj prijave mora biti istraživač(i) u punom radnom odnosu na Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Strani suradnik mora biti u punom radnom odnosu na odgovarajućoj instituciji i imati status barem 

ekvivalentan docentu (npr. barem assistant professor ako dolazi s američkog sveučilišta). Smiju se 

prijaviti grupe i pojedini istraživači.  

 

Troškovi za koje kandidat traži pokriće ne smiju biti financirani iz drugih izvora, o čemu kandidat  

potpisuje izjavu u obrascu za prijavu. Za natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente: 

 

1. ispunjen i potpisan prijavni obrazac, uključujući izjavu da traženi troškovi nisu financirani 

iz drugih izvora;  
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2. program posjeta (duljina posjeta te sadržaj posjeta - predavanje, sastanci, istraživanje; 

najviše 2500 znakova); 

3. kratke životopise stranih suradnika (oblik životopisa može slobodno izabrati sam strani 

znanstvenik, ali životopis ne smije biti duži od jedne stranice, font minimalno 11). 

4. dokument iz kojeg su vidljivi troškovi, s potpisom čelnika sastavnice 

5. ponudu za troškove prijevoza; 

6. ponudu za troškove zdravstvenog osiguranja; 

7. ponudu za troškove smještaja. 

     

 

Točan iznos dodijeljenih sredstava određuje se na temelju dokumenta (s potpisom čelnika sastavnice) 

iz kojeg se precizno vide troškovi i kontrola institucije, te smije uključivati samo:  

 

- troškove prijevoza (dostaviti ponudu),  

- troškove police zdravstvenog osiguranja (dostaviti ponudu za policu osiguranja) 

- troškove smještaja za domaće ili za strane znanstvenike.  

 

Iz sredstava potpora nije moguće pokriće drugih troškova (dnevnice, razne posebne obroke, 

honorare). Pokriće navedenih troškova prijavitelji trebaju osigurati iz drugih izvora.  

 

Kandidat za potporu obavezno mora uz prijavu priložiti ispunjenu akademsku iskaznicu. 

 

Prijave  se podnose putem e-pošte Sveučilišta: potpora@unizg.hr. 

Obrasci za prijave dostavljaju se u originalnom formatu (Word) dok se svi popratni dokumenti dostavljaju u 

skeniranom obliku u pdf formatu i trebaju biti spojeni u jednu datoteku. 

Tiskane verzije dokumenata treba dostaviti u dva (2) primjerka. Tiskane verzije trebaju dostaviti fakulteti 

skupno za sve prijave u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb s naznakom „PRIJAVE ZA 

POTPORE“. 

Sredstva za potporu po područjima dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu s koje je voditelj 

potpore. 

Rok za predaju prijave:  do 15. rujna 2014 u 23:59 sati. 

 

Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje nositelj potpore/kandidat i čelnik ustanove. 

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka za predaju neće se razmatrati. 

 

Žalbe na rezultate zaprimaju se u roku 5 kalendarskih dana od objave rezultata natječaja 

 

 

 

2.2. POTPORE PRIJAVAMA ZA SREDSTVA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA 

 

Ove potpore financiraju se u iznosu do 15.000,00 kn. Prednost imaju potpore za prijave na 

međunarodne projekte institucija najvišeg međunarodnog ugleda (npr. EU-REA, NSF, NIH i slično). 

 

U prijavi treba navesti Ime i prezime voditelja projekta, naziv projekta i naziv fonda/programa na koji 

se prijavljuje kao i predviđenu vrijednost projekta. 

 

U okviru opisa projekta treba navesti ključne partnere na projektu, status u kojem je prijava te 

predviđeni rok za prijavu. Prednost za dodjelu sredstava imat će oni prijavitelji koji su u višem stadiju 

prijavnog procesa za međunarodne fondove.  
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Istraživačka izvrsnost projektnog tima također će se značajno uzimati u obzir prilikom izbora. Pri tome 

će se osobiti naglasak staviti na istraživačko iskustvo u području prijave projekta. O ovim kriterijima 

evaluacije će se donositi na temelju akademskih iskaznica. 

 

Voditelj potpore, kao i svi suradnici na potpori sa Sveučilišta u Zagrebu obavezno moraju uz prijavu priložiti 

i ispunjene akademske iskaznice. 

 

 

Prijave  se podnose putem e-pošte Sveučilišta: potpora@unizg.hr. 

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 datoteku. 

Tiskane verzije dokumenata treba dostaviti u dva (2) primjerka. Tiskane verzije trebaju dostaviti fakulteti 

skupno za sve prijave u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb s naznakom „PRIJAVE ZA 

POTPORE“. 

Sredstva za potporu po područjima dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu s koje je voditelj 

potpore. 

Rok za predaju prijave:  do 15. rujna 2014 u 23:59 sati. 

 

Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje nositelj potpore/kandidat i čelnik ustanove. 

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka za predaju neće se razmatrati. 

 

Žalbe na rezultate zaprimaju se u roku 5 kalendarskih dana od objave rezultata natječaja 
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