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ČESTO POSTAVLJANA PITANJA 

Potpore za doktorande i asistente u umjetničkom području 

2015. 

Osobe koje se mogu prijaviti na natječaj 
 

1. Mogu li se na natječaj prijaviti doktorandi Sveučilišta u Zagrebu koji nisu zaposleni na Sveučilištu, 
odnosno je li potrebno zadovoljavati sva tri uvjeta u Članku 2. natječaja? 

 Natječaj je otvoren samo za zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu, odnosno potrebno je ispunjavati 
sva tri uvjeta navedena u Članku 2. Odluke o raspisivanju natječaja. 

 
2. Mogu li se na natječaj prijaviti posljedoktorandi, tj. viši asistenti? 

 Ne, prema Članku 2. Odluke o raspisivanju natječaja, na natječaj se možete prijaviti samo ako ste 

trenutno upisani na neki doktorski poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

3. Mogu li se na natječaj prijaviti doktorandi zaposleni na sastavnici Sveučilišta koji nemaju 

odobrenu temu doktorskog rada? 

 Doktorandi koji još nemaju odobrenu temu doktorskog rada na Senatu Sveučilišta se mogu 

slobodno prijavljivati na potporu za mobilnost. Za potporu izradi doktorskog rada je uvjet da je 

Senat odobrio temu. 

4. Mogu li se na natječaj prijaviti samo doktorandi iz umjetničkih područja, ili se mogu javiti i 
doktorandi iz drugih područja? 

 Natječaj je otvoren za doktorande svih područja. 

 

5. Mogu li se na natječaj prijaviti asistenti (po radnom mjestu) koji nisu novaci, ali pohađaju 

doktorske studije pa prema tome imaju i status doktoranda? 

 Da, mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta upisani na doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6. Mogu li se na natječaj prijaviti znanstveni novaci koji su u kontinuitetu svoga ugovora i 

dalje raspoređeni na znanstvenim projektima koji su u međuvremenu ugašeni (ne njihovom 

krivicom). 

 Da. Ako traže potporu za izradu doktorskog rada moraju imati prihvaćenu temu doktorskog rada i 

imenovanog mentora. 

 

7. Mogu li se na natječaj prijaviti doktorandi koji su na dvojnom doktoratu (cotutelle)? 

 Da, doktorandi na dvojnom doktoratu imaju ista prava kao i svi drugi doktorandi te se mogu 

prijaviti na natječaj (ako zadovoljavaju i ostale uvjete). 

 

8. Da li se moguće prijaviti na Potporu za doktorande ukoliko se planira biti sudionikom na Potpori 

po područjima, koja se prema naputku Sveučilišta planira raspisati i u 2015. godini? 
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 Da, doktorand koji se sada prijavi za svoju individualnu potporu smije u sljedećem natječaju biti 

naveden kao suradnik u istraživačkom timu za potporu istraživanjima. 

 

9. Da li se mogu na natječaj prijaviti doktorandi koji su zaposleni na sastavnici Sveučilišta preko 

HRZZ, ali će doktorski studij upisati tek kad se raspiše natječaj za doktorski studij? 

 Nužno je da ste u vrijeme natječaja za potporu upisani na doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu, 

kako stoji u Članku 2. a) Odluke o raspisivanju natječaja. 

 

10. Mogu li se na natječaj prijaviti zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu koji su upisani na doktorski studij 

nekog drugog sveučilišta? 

 Ne, mogu se prijaviti samo doktorandi upisani na neki doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu.  

 

11. Budući da sam u statusu umjetničke asistentice na te nemam mogućnost raditi na 'doktorskom 

radu' prema znanstvenim kriterijima, znači li to da se mogu javiti na natječaj samo za potporu 

mobilnosti? 

 Da, umjetnički asistenti se mogu prijavljivati samo za potporu mobilnosti. 

 

 

Popunjavanje obrasca i prijava 
 

12. Nemam matični broj istraživača, što da upišem u polje 3. obrasca za prijavu? 

 Matični broj istraživača (MBZN) biste trebali odmah zatražiti, a ako ga ne uspijete dobiti na 

vrijeme, ovo polje ostavite praznim. Sve informacije o dobivanju matičnog broja znanstvenika 

možete pronaći na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=5492. Broj koji je u nedostatku 

MBZN-a generirala baza OBAD nije MBZN i koristi se isključivo za potrebe Ureda za doktorske 

studije. Doktorandi koji nemaju pravo na MBZN se također mogu prijaviti, polje za MBZN u 

obrascu neka ostane prazno. 

13. U prijavnom obrascu, točka 11. traži li se datum odluke sastavnice ili Sveučilišta? 
 Točka 11. se odnosi na datum kada je Senat Sveučilišta odobrio temu doktorskog rada, tj. donio 

Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog 
studija. 

 
14. Treba li se prijava slati dvostruko, odnosno jedna na e-mail samostalno i u 2 primjerka tiskane 

verzije sa moje institucije? 
 Da, treba prijavu slati i u digitalnom i u tiskanom obliku. 
 
15. Kako ispuniti prijavni obrazac u slučaju posjete inozemnom suradniku, te informaciju da li je 

potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju. 
 Za posjetu inozemnom suradniku treba upisati sljedeće podatke: 

 M1: ime inozemnog suradnika i institucije na kojoj radi (umjesto naziva 
konferencije/škole) 

 M2: opis edukacije odnosno suradnje (umjesto naslova/autora/sažetka rada za 
konferenciju) 

 M3: datumi posjete (umjesto datum škole/konferencije) 

 M4: ne treba upisivati ništa (umjesto opisa prezentacije/izvedbe) 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=5492
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Kao dodatnu dokumentaciju treba dostaviti pozivno pismo od inozemnog suradnika. Obrazac je 
ažuriran kako bi ova kategorija bila jasno definirana. 

 
16. Mora li doktorand biti prvi autor na radu ukoliko želi tražiti potporu za sudjelovanje na 

konferenciji? 
 Ne, nije potrebno da je doktorand prvi autor na radu ako traži potporu za konferenciju. 
 
17. U obrascu se traži sastavnica Sveučilišta mentora. Što kada je mentor zaposlen izvan Sveučilišta? 
 Doktorandi čiji mentor nije sa Sveučilišta se mogu prijaviti na natječaj. Tada u obrascu u polje 9. 

umjesto sastavnice treba upisati točan naziv ustanove na kojoj je mentor zaposlen. 
Za potporu mobilnosti nije niti potrebno imati odobrenu temu doktorskog rada i imenovanog 
mentora tako da je institucija na kojoj je mentor zaposlen u tom slučaju nevažna. 

 
18. U obrascu treba navesti ime mentora i sastavnicu. Što ako imam mentora i ko-mentora na 

doktorskom radu? 
 U tom slučaju treba upisati i mentora i ko-mentora, te oba mentora moraju supotpisati zahtjev. 
 
19. Je li potrebno da sva dokumentacija u tiskanoj verziji stigne na Sveučilište do 30.4. ili je 30.4. rok 

za slanje sve dokumentacije putem e-maila, a tiskana verzija može stići i naknadno par dana 
kasnije? 

 30. 4. je rok za slanje sve dokumentacije, bilo u digitalnoj bilo u tiskanoj verziji. 
 
20. Na koji način trebam dokazivati približne troškove putovanja osobnim automobilom? 

 Za troškove putovanja osobnim automobilom trebate nam dati informaciju o udaljenosti u 

kilometrima (u obrascu, pod „Vrsta prijevoznog sredstva“ upišite „Osobni automobil (xy 

kilometara)“; u pravilu se računa 2kn po kilometru). Za cestarine trebate priložiti dokumente iz 

kojih su vidljive cijene cestarina (npr. ispis Internet stranice s cjenikom na kojem je istaknuta 

cijena koju ćete plaćati). 

 

21. Što ako moji ukupni troškovi prelaze 5 000 kn? Da li da ih pišem sve ili da odaberem neke od njih 

u iznosu od 5 000 kn? 

 Trebate sami izabrati za koje troškove tražite pokriće, u maksimalnom iznosu 5000 kn. Ako želite 

naglasiti ukupan trošak putovanja to možete spomenuti u polju M1 obrasca za prijavu. Za 

pojedine troškove možete tražiti sufinanciranje u nekom postotku kako bi dosegli cifru od 5000 

kn.  

 
 

Dozvoljeni troškovi 
 
22. Možemo li tražiti za pokrivanje troškova vezanih za instrumente i uređaje koji su neophodno 

potrebni u određenim segmentima našeg znanstveno istraživačkog rada a koji ulaze u dozvoljeni 
budžet? 

 Takve troškove možete pokrivati samo ako su neophodni za izradu doktorskog rada, što treba biti 
vidljivo iz obrazloženja (polje D1 u obrascu za prijavu). U tom slučaju morate imati već odobrenu 
temu i imenovanog mentora. Za pokriće troškova znanstveno istraživačkog rada koji ne spadaju u 
ovu kategoriju možete pričekati objavu natječaja za potpore istraživačkim i umjetničkim 
projektima. 
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23. Možemo li tražiti potporu za više kongresa i studijskih boravaka na kojima planiramo sudjelovati 
tijekom 2015. godine ili za samo jedan kongres? 

 Jedna osoba može tražiti samo jednu potporu, dakle ili za jedno putovanje ili za troškove 

doktorata. 
 

24. Možemo li tražiti potporu za troškove konferencije koji su nastali prije 1. svibnja 2015. (početni 

datum za financiranje putovanja, u Članku 3. Odluke o raspisivanju natječaja). 

 Ne, datum se odnosi i na plaćanje troškova. 

25. Što se podrazumijeva pod pojmom "izravnih troškova izrade doktorskog rada" - preciznije, jesu li 
to i troškovi printanja i uvezivanja doktorskog rada? 

 Radi se o troškovima znanstvenog istraživanja koje provodite u svrhu izrade doktorskog rada. 
Možete tražiti financiranje tiska i uvezivanja ali takvi troškovi neće imati prednost. 

 
26. Kako trebamo dokazivati troškove izrade doktorskog rada? 
 Za sve stavke u opisu potpore (polje D1 Obrasca za prijavu) treba navesti cijene (a za literaturu i 

naslove) te priložiti dokaz da je to dobra procjena (kako je navedeno u obrascu za prijavu, Prilozi 
3.); Povjerenstvo za evaluaciju će na temelju obrazloženja odlučivati za koje troškove će odobriti 
sufinanciranje. 

 
27. Ako se kandidatu odobri potpora, hoće li kasnije biti potrebno Sveučilištu pravdati troškove (slati 

račune na uvid)? 
 Da, za odobrene potpore će korisnici morati dostavljati izvještaje s računima. 
 
 
28. U kakvom statusu mora biti članak za koji se traži potpora za međunarodnu konferenciju (da li 

mora biti prihvaćan, treba li biti poslan na recenziju ili se može naknadno poslati na recenziju 
nakon eventualnog dobivanja potpore)? 

 Treba biti prihvaćen barem sažetak (abstract) izlaganja, a ako se umjesto sažetka traži isključivo 

članak, onda treba biti prihvaćen članak. Ako je organizacija konferencije takva da će 

prijavljivanje/prihvaćanje radova biti u tijeku tek nakon isteka natječaja također se možete 

prijaviti, a u prijavi treba biti jasno obrazloženo/dokazano da potvrde o prihvaćenom radu 

nema jer ju još nije bilo moguće u ovoj fazi dobiti. 

29. Je li potrebno priložiti potvrdu o prihvaćanju rada na kongresu? 
 Da, svakako priložite takvu potvrdu prijavi. 

 
30. Koji su kriteriji po kojima će se dodjeljivati potpore? 
 Kriterije za evaluaciju će odrediti Odbor za znanost i međunarodnu suradnju, koji će i obaviti 

ocjenu i rangiranje zahtjeva. 

 

31. Je li moguće prijaviti odlazak na međunarodnu konferenciju koja se održava u Hrvatskoj? 

 Da možete se prijaviti za konferenciju koja će se održati u Hrvatskoj, a biti će moguće dobiti i 

domaće dnevnice. 

32. Je li dovoljno sudjelovanje na skupu kao jedan od autora rada (bez izlaganja) ili moram biti 
„corresponding author“ sa prezentiranjem rada? 

 Dovoljno je da ste ko-autor na radu koji će biti predstavljen, ne morate osobno držati izlaganje. 


