
 

30. kolovoza 2013. 

Natječaj za prijavu za financijsku potporu istraživanjima (Potpora 1 i Potpora 2)  

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA 

 

1. Treba li za prijavu na Natječaj za dodjelu Potpore 1 imati 4 suradnika + 1 voditelj 
(ukupno 5) ili treba biti voditelj + 5 suradnika. Isto tako za dodjelu Potpore 2 treba li biti 
voditelj + 2 suradnika ili voditelj + 3 suradnika? 

O: Voditelj je uključen u broj suradnika – dakle, 5 suradnika znači voditelj + 4 suradnika a 3 
suradnika znači voditelj + 2 suradnika. Voditelj potpore se, kao i suradnici, navodi u tablici 8.  

U broj suradnika se osim osoba u znanstveno nastavnom, znanstvenom i umjetničkom 
zvanju također ubrajaju i znanstveni novaci i asistenti. Znanstveni novaci i asistenti ne 
moraju biti doktori znanosti. 

Suradnici na potpori mogu biti zaposlenici različitih sastavnica Sveučilišta, međutim, sredstva 
za potporu istraživanja dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta s koje je voditelj potpore. 

Zaposlenici Sveučilišta čije se plaće financiraju iz europskih ili drugih inozemnih projekata ne 
mogu sudjelovati kao suradnici na potporama.  

2. Može li se prijaviti kao  suradnik na projektu profesori koji su u mirovini? 

Može li se redoviti profesor u trajnom zvanju prijaviti kao  suradnik na projektu –
kratkoročnoj potpori? Profesor ide u mirovinu s početkom predstojeće akademske godine i 
zanima me je li to moguće .  

O: Svi profesori koji su u mirovini, ili planiraju biti početkom predstojeće akademske godine, 
ne mogu se prijavljivati.  

3. Da li se na natječaj za potporu kao suradnici na projektu mogu prijaviti profesori 
emeritusi,  predavači ili viši predavači i da li oni ulaze u onaj nužan broj znanstvenika za 
prijavu projekta? 

O: Profesori emeritusi mogu se prijaviti kao suradnici za potporu i ulaze u broj suradnika. 
Predavači ili viši predavači ne mogu se prijaviti za potporu. 

4. Gdje mogu navesti suradnicu koja je u stručnom zvanju (stručni savjetnik) zaposlena na 
Sveučilištu u Zagrebu, a koja još uvijek nije u znanstvenom zvanju? 

O: Stručni suradnici zaposleni na Sveučilištu, bez obzira da li su u znanstvenom zvanju, ne 
mogu se navesti kao suradnici u potpori. 

5. Da li voditelji projekta mogu biti osobe u naslovnim znanstveno nastavnim zvanjima? 
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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.   

6. Mogu li seizmolozi (sa znanstvenim zvanjem, matičnim brojem znanstvenika, i sadašnji 
suradnici na MZOS-projektu) s Geofizičkog odsjeka PMF-a, raspoređeni na rad u 
Seizmološkoj službi, te u zvanjima u skladu sa sistematizacijom PMF-a, biti "Suradnici u 
suradničkim zvanjima", točka 9. Obrasca, iako nisu u asistentskom zvanju (jer su takva 
radna mjesta)? 

O: To je moguće, budući da je riječ o znanstvenim zvanjima i pripadnosti PMF-u.  

7. Prošao mi je izbor u docenta ali mi ugovor o radu čeka odlazak u mirovinu profesora na 
čije sam mjesto primljena, dakle, početak predstojeće akademske godine. Mogu li biti 
voditelj projekta, obzirom da sam docent od 1. listopada, a rok za predaju je 22. rujna? 

O: To nije moguće s obzirom da u trenutku prijave osoba nije na radnom  mjestu docenta. 

 8. Može li se suradnik s vanjske institucije (istraživač iz inozemstva) navesti na više prijava 
za potporu? 

O: Može, međutim on se ne može financirati iz potpore – trebalo bi istaknuti da je taj 
inozemni suradnik naveden i na drugim prijavama za potporu. 

9. Da li se potpora može trošiti na održavanje (tj. servisiranje) postojeće istraživačke 
opreme)? 

O: To je moguće. 

10. Da li je poznat rok kada će se znati rezultati natječaja, odnosno, kada će započeti 
financiranje potpora? 

O: Evaluacija i financiranje potpora planira se za listopad 2013. 

11. Da li se računala mogu kupovati iz sredstava koja se dobiju ovim potporama? Računala 
koja se prijavljuju su nužna za istraživanja. 

O: To je moguće ako su u pitanju posebna računala, nužna za istraživanje. Načelno bi bilo 
dobro da se potpora ne troši na računala. 
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12. Smije li se potpora koristiti samo za financiranje u razdoblju od listopada 2013. (tj. 
datuma potpore budu dodijeljene) do 30. lipnja 2014., ili se potporom mogu financirati i 
raniji troškovi iz 2013, ukoliko su vezani za istraživanja za koje se traži potpora? 

O: Potporom se ne mogu financirati raniji troškovi iz 2013., bez obzira što su vezani za 
istraživanja za koje se traži potpora. 

 


