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Zagreb, 25.  srpnja 2013. 

 
    

    

RRRRaspodjelaspodjelaspodjelaspodjelaaaa    sredstava sredstava sredstava sredstava za 2013. za 2013. za 2013. za 2013. dodijeljenih dodijeljenih dodijeljenih dodijeljenih temeljem Utemeljem Utemeljem Utemeljem Ugovorgovorgovorgovoraaaa    o namjenskome o namjenskome o namjenskome o namjenskome 

višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti     

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

    

    

Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti financiranju znanstvene djelatnosti financiranju znanstvene djelatnosti financiranju znanstvene djelatnosti 

u godinama 2013., 2014. i 2015. u godinama 2013., 2014. i 2015. u godinama 2013., 2014. i 2015. u godinama 2013., 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor) ugovorena je visina financijske 

potpore za 2013. godinu za Sveučilište u Zagrebu u iznosu od 25.856.667,31 kn.  

1. Sredstva ugovora namijenjena su institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti što 

podrazumijeva: 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) 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 i 6)  indirektni 

troškovi u vrijednosti 2% godišnjeg iznosa ugovora. (članak 2., stavak 2. Ugovora); 

2. Sveučilište i njegove sastavnice se obvezuju autonomno i odgovorno raspolagati doznačenim 

sredstvima, sukladno njihovoj namjeni utvrđenoj Ugovorom; 

3. Sveučilište i njegove sastavnice se obvezuju da doznačena proračunska sredstva neće koristiti 

za podmirivanje rashoda za zaposlene, nabavu kapitalne opreme i podmirivanje materijalnih 

troškova redovitog poslovanja ustanove (tzv. „hladni pogon“), osim za prethodne namjene iz 

članka 2., stavka 2. Ugovora.    Prihod doznačen na temelju Ugovora čini namjenski 

proračunski prihod Sveučilišta i ne smatra se vlastitim prihodom u smislu članka 52. Zakona 

o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12) (Članak 6. Ugovora); 

4. Sveučilište i njegove sastavnice dužne su zasebno pratiti tijek doznačenih sredstava na 

temelju Ugovora te za svaku pojedinu godinu provedbe Ugovora sastaviti financijsko 

izvješće iz kojeg će biti vidljiv način njihova korištenja sukladno namjenama određenim u 

članku 2., stavku 2.; 

5. Sveučilište dostavlja financijski izvještaj za 2013. Ministarstvu najkasnije do  30. srpnja 2014. 

i to za potrošnju sredstava doznačenih 2013., a zaključno s potrošnjom do 30. lipnja 2014. 
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I.I.I.I. RASPODJELRASPODJELRASPODJELRASPODJELAAAA    SREDSTAVA UGOVORA SREDSTAVA UGOVORA SREDSTAVA UGOVORA SREDSTAVA UGOVORA     

    

SSSSredstava za namjensko institucijsko financiranjeredstava za namjensko institucijsko financiranjeredstava za namjensko institucijsko financiranjeredstava za namjensko institucijsko financiranje    znanstvene djelatnosti u 2013.znanstvene djelatnosti u 2013.znanstvene djelatnosti u 2013.znanstvene djelatnosti u 2013.    

raspodjeljuju se raspodjeljuju se raspodjeljuju se raspodjeljuju se u sljedeće kategorije: u sljedeće kategorije: u sljedeće kategorije: u sljedeće kategorije:     

1. Potpore istraživanjima 1  (s pojačanim troškovima istraživanja); 

2. Potpore istraživanjima 2 (s manjim troškovima istraživanja); 

3. Potpore mobilnosti; 

4. Potpore kroz interventni fond; 

5. Pokriće indirektnih troškova. 

 

Tablica: Raspodjela sredstava  

Kategorije potrošKategorije potrošKategorije potrošKategorije potrošnje nje nje nje     Iznos iz UgovoraIznos iz UgovoraIznos iz UgovoraIznos iz Ugovora    

Potpore istraživanjima 1  15.000.000,00 

Potpore istraživanjima 2 7.400.000,00 

Potpore mobilnosti  1.000.000,00 

Potpore iz interventnog fonda  1.939.534,31 

Pokriće indirektnih troškova  517.133,00 

Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno     25.856.667,3125.856.667,3125.856.667,3125.856.667,31    

 

Za svaku kategoriju potrošnje određuju se procedure raspodjele sredstava po kategorijama 

potrošnje i rokovi realizacije. 

Raspodjelu prije svega treba promatrati kao dodjelu poticajnih sredstava, u pravilu namijenjenih 
aktivnim istraživačima koji nisu uspjeli dobiti značajne znanstvene projekte iz drugih izvora, kao i 
onim znanstvenicima koji su uspjeli dobiti takve projekte, a apliciraju s temama koje nisu tim 
projektima obuhvaćene. Prijedlog raspodjele dobivenih sredstava predložio je Odbor za 
istraživanje, razvoj i tehnologiju te je dalje razrađen na vijećima područja, ad hoc radnoj skupini i 
Rektorskom kolegiju u širem sastavu. Okvirno očekivanje je da će otprilike 2000 do 2500 
istraživača sa Sveučilišta u Zagrebu biti obuhvaćeno raspodjelom ovih sredstava. Za potporna se 
sredstva mogu natjecati svi istraživači u znanstveno-nastavnom, znanstvenom, umjetničko-
nastavnom zvanju te istraživači u suradničkom zvanju. Predložene su sljedeće vrste financiranja za 
potporu istraživanjima:potporu istraživanjima:potporu istraživanjima:potporu istraživanjima:    
    

(1) Potpora istraživanjimaPotpora istraživanjimaPotpora istraživanjimaPotpora istraživanjima    1111    ((((s s s s pojačapojačapojačapojačaninininimmmm    materijalnimaterijalnimaterijalnimaterijalnimmmm    troškovitroškovitroškovitroškovimamamama)))) – mora imati barem 
pet suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu. Dodijelilo bi se do 214 potpora s iznosima od  
70.000,00 kn do najviše 120.000,00 kn (ukupno 15 milijuna kn). Razina kompetitivnosti 
bi bila visoka. Ukupno bi bilo obuhvaćeno između 900 do 1100 istraživača; 

(2) Potpora istraživanjimaPotpora istraživanjimaPotpora istraživanjimaPotpora istraživanjima    2222    ((((ssss    manjimmanjimmanjimmanjim    materijalnimaterijalnimaterijalnimaterijalnimmmm    troškovitroškovitroškovitroškovima)ma)ma)ma) – mora imati barem troje 
suradnika (za humanističko i umjetničko područje mogu biti i dva suradnika) sa 
Sveučilišta u Zagrebu. Dodijelilo bi se do 246 potpora s iznosima od 30.000,00 kn do 
najviše 50.000,00 kn (ako su samo dva suradnika, od 22.000,00 kn do 30.000,00 kn)))); dakle 
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ukupno 7,4 milijuna kn. Razina kompetitivnosti bi bila visoka. Ukupno bi bilo 
obuhvaćeno između 600 do 740 istraživača. 

(3) Mobilnost Mobilnost Mobilnost Mobilnost –  financijska potpora obuhvaća odlazne i dolazne mobilnosti. Ukupna potpora 
mobilnosti je 1 milijun kn. 

 
Svaki istraživač može se javiti na najviše jednu potporu istraživanju (bez obzira je li potpora 
istraživanju 1 ili 2, i bez obzira javlja li se kao voditelj ili suradnik na potpori). Voditelj istraživanja 
prijavljenog za potporu mora biti sa Sveučilišta u Zagrebu, kao i propisani broj suradnika. Povrh tog 
broja moguće je uključiti suradnike i s drugih domaćih/inozemnih institucija, međutim za njihovo 
sudjelovanje se ne dodjeljuju sredstva. 

Ukupan iznos navedenih triju vrsta potpore iznosi 23,4 milijuna kn. Predviđeni interventni fond  
od 1,94 milijuna kn koristio bi se za popune pojedinih vrsta potpora u slučaju neočekivano velikog 
broja izvrsnih prijedloga.  

Potpora za pokriće indirektnih troškova (0,51 milijuna kn) koristi se za pokriće troškova provedbe 
ugovora, pri čemu se predviđaju značajni troškovi postupka recenzije prijedloga i odluka o odabiru, 
kao i kasnije praćenje realizacije sredstava.   

Sredstva za potporu istraživanja dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu s koje je voditelj 
potpore, odnosno  korisnik potpore mobilnosti. 

    
DEFINICIJE POTPORADEFINICIJE POTPORADEFINICIJE POTPORADEFINICIJE POTPORA    
 
Potpora istraživanjima 1Potpora istraživanjima 1Potpora istraživanjima 1Potpora istraživanjima 1 uključuje: financiranje specifičnih troškova istraživačkog rada (kao što su 
laboratorijski  potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja 
eksperimenata, troškovi terenskog istraživačkog rada i anketiranja i drugi slični troškovi); nabavku 
sitne i srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti manje od milijun kuna); 
diseminaciju istraživačkih rezultata (publiciranje, odlasci na kongrese i slično); popularizaciju 
znanosti. 

Potpora istraživanjima 2Potpora istraživanjima 2Potpora istraživanjima 2Potpora istraživanjima 2 uključuje: financiranje manje financijski zahtjevnih troškova 
istraživanja, nabavku sitne opreme, diseminaciju istraživačkih rezultata i popularizaciju znanosti. 

Mobilnost: Mobilnost: Mobilnost: Mobilnost: sredstvima namijenjenim za mobilnost omogućit će se financiranje dolaska i boravka 
stranih istraživača na našem Sveučilištu (otprilike 40% predviđenih sredstava) i odlazak i boravak 
naših istraživača na institucijama izvan Hrvatske. 

Dijelom sredstava planira se poduprijeti i uspostavu partnerstva i stvaranja mreža za prijavu na 
međunarodne projekte, ali i za sudjelovanje na međunarodnim skupovima s pozvanim 
predavanjem,  ako to nije pokriveno u okviru Potpore istraživanjima 1 ili 2. 

 
    
PRIJAVNI OBRASCIPRIJAVNI OBRASCIPRIJAVNI OBRASCIPRIJAVNI OBRASCI    ZA POTPORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ZA POTPORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ZA POTPORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ZA POTPORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2    
 
Dokumentacija za prijavu potporpotporpotporpotporeeee    istraživanjimaistraživanjimaistraživanjimaistraživanjima sastoji se od prijavnog obrasca koji podnosi 
voditelj istraživanja i izjave kojom se potvrđuje da istraživanje na potpori nije financirano iz nekog 
drugog izvora (izuzevši projekte MZOS-a koji su počeli 2007., a koji su još u tijeku te ne bi trebali 
biti uključeni u takvoj izjavi). Prijavni obrazac sadrži temu istraživanja, ime i sastavnicu voditelja 
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istraživanja na potpori, kratki opis potpore istraživanja (do 500 riječi), financijski plan (razrađene 
troškove istraživačkog rada, sitne i srednje znanstvene opreme, diseminaciju istraživačkih 
rezultata, te popularizacije znanosti). Uz temu istraživanja određuje se osnovna „kategorija“ 
financijske potpore istraživanja (to je jedno od sedam znanstvenih područja, ili, kao osma 
kategorija, interdisciplinarna kategorija) te tip potpore istraživanja za koji se natječe: Potpore 
istraživanju 1 ili Potpore istraživanju 2.  

Voditelj potpore mora biti u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili višem. Potiču se prijavitelji 
da u potporu istraživanjima uključe mlađe istraživače (znanstvene novake, asistente). 

Prijavni obrazac sadrži popis svih suradnika na potpori istraživanju (uključujući i voditelja potpore 
istraživanja), kao i njihovih institucija. Uz svakog suradnika na potpori istraživanju  navedene su i 
kratice svih aktivnih znanstvenih projekata na kojima su prijavljeni kao voditelji i/ili suradnici. Uz 
to  prijavni obrazac sadrži popis objavljenih najznačajnijih radova u razdoblju 2007. – 2013., a na 
kojima je bar jedan od autora predloženi suradnik (predlaže se izbor radova koji se smatraju 
najznačajnijima od radova objavljenih u tom razdoblju te radovi koji tematski odgovaraju 
predloženoj temi potpore istraživanju). Broj radova koji se navodi može biti najviše dvostruko veći 
od broja prijavljenih suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu. 

 
    
PRIJAVA I POSTUPAKPRIJAVA I POSTUPAKPRIJAVA I POSTUPAKPRIJAVA I POSTUPAK    ODABIRA ODABIRA ODABIRA ODABIRA     
 
Izbor ocjenjivačkih povjerenstava provode Vijeća područja.  

Svako Vijeće područja dužno je izabrati tročlano povjerenstvo i još jednog člana za 
interdisciplinarno povjerenstvo. Ukupno će na taj način biti izabrano 28 članova povjerenstava 
(posebno se bira povjerenstvo za društveno, a posebno za humanističko područje). Svako Vijeće 
područja izabire predsjednika tročlanog povjerenstva, dok će predsjednika sedmeročlanog 
interdisciplinarnog povjerenstva izabrati članovi samog povjerenstva među sobom. Svih 28 
članova povjerenstava trebaju biti istaknuti znanstvenici i svi se pisano trebaju odreći prava da će 
se natjecati za bilo koji od ovih potpora u bilo kojem obliku (ni kao voditelji niti kao suradnici u 
prijavama za potpore).  

Predsjednici tročlanih povjerenstava, kao i predsjednik interdisciplinarnog povjerenstva tvore 
osmeročlano sveučilišno povjerenstvo te biraju predsjednika među sobom.  

Vijeća područja trebaju imenovati Vijeća područja trebaju imenovati Vijeća područja trebaju imenovati Vijeća područja trebaju imenovati članove članove članove članove povjerenstpovjerenstpovjerenstpovjerenstaaaava do 15. rujna 2013. i dostaviti va do 15. rujna 2013. i dostaviti va do 15. rujna 2013. i dostaviti va do 15. rujna 2013. i dostaviti 
imenovanja imenovanja imenovanja imenovanja u Ured rektora.u Ured rektora.u Ured rektora.u Ured rektora.    

Prijave  se podnose putem e-pošta Sveučilišta koje će se kreirati posebno za tu svrhu. Posebna se 
adresa dodjeljuje za prijave za sredstva Potpore istraživanjima 1 i Potpore istraživanjima 2 
(potpora@unizg.hr), a posebna za Mobilnost. 

    
    
POTPPOTPPOTPPOTPORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2ORE ISTRAŽIVANJIMA 1 I 2  
 
Za PotporPotporPotporPotporeeee    istraživanjima 1 istraživanjima 1 istraživanjima 1 istraživanjima 1 i     PotporPotporPotporPotporeeee    istraživanjima 2 istraživanjima 2 istraživanjima 2 istraživanjima 2 rok za zaprimanje prijavarok za zaprimanje prijavarok za zaprimanje prijavarok za zaprimanje prijava:  

- 22. rujna 2013. do 222. rujna 2013. do 222. rujna 2013. do 222. rujna 2013. do 23,593,593,593,59    sata (nakon toga prijave se više nesata (nakon toga prijave se više nesata (nakon toga prijave se više nesata (nakon toga prijave se više neće zaprimati/rće zaprimati/rće zaprimati/rće zaprimati/registrirati).egistrirati).egistrirati).egistrirati).    
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Sveučilišne službe će prikupiti sve pristigle prijedloge za Potpore 1 i 2 te ih razvrstati u osam 
navedenih kategorija. Ured rektora će sazvati tročlana povjerenstva pojedinih vijeća područja, kao i 
sedmeročlano interdisciplinarno povjerenstvo, koje će na jednom (svako povjerenstvo na svom) 
sastanku provesti inicijalnu selekciju. Od pristiglih prijava u svojoj kategoriji izabrat će se x/nx/nx/nx/n 
prijedloga. 
 
Za Potpora istraživanjima 1 x=214.x=214.x=214.x=214. 
Za Potpora istraživanjima 2 x=246.x=246.x=246.x=246. 
 
Prijedlozi za PotporPotporPotporPotporuuuu    istraživanjima 1 istraživanjima 1 istraživanjima 1 istraživanjima 1 i PotporPotporPotporPotporuuuu    istraživanjima 2 istraživanjima 2 istraživanjima 2 istraživanjima 2 prolaze kroz dva kruga 
ocjenjivanja. Prvi krug ocjenjivanja provede izabrana ocjenjivačka povjerenstva Vijeća područja, a 
drugi krug sveučilišno povjerenstvo.  
 

1. Kvantitativno Kvantitativno Kvantitativno Kvantitativno je    oooocjenjivanjecjenjivanjecjenjivanjecjenjivanje prema predloženim ponderima n (ponderi su predloženi na 
temelju broja zaposlenih u znanstveno-nastavnom, znanstvenom i umjetničko-
nastavnom zvanju i na procjeni prosječnih troškova istraživanja za pojedina područja) za: 

 
Prirodoslovno područje:  n=5 
Tehničko područje:  n=5/2 
Biomedicinsko područje:  n=3 
Biotehničko područje:   n=6 
Društveno područje:  n=6 
Humanističko područje: n=10 
Umjetničko područje  n=10 
Interdisciplinarno područje: n=10 
 

 
2. Kvalitativno ocjenjivanjeKvalitativno ocjenjivanjeKvalitativno ocjenjivanjeKvalitativno ocjenjivanje: 

 
Na sveučilišno povjerenstvo stići će najviše 1,6x1,6x1,6x1,6x prijedloga, od kojih će ono, sveučilišno 
povjerenstvo kroz najviše dva sastanka, izabrati x projekata koji će dobiti sredstva (za Potpore 1 
dobit će se najviše 335 prijedloga od kojih će se morati izabrati do 214, a za Potpore 2 dobit će se 385 
prijedloga od kojih će se morati izabrati do 246). Predsjednik sveučilišnog povjerenstva predstavit 
će i obrazložiti izbor na sastanku Rektorskog kolegija i Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju. 
Kad Rektorski kolegij prihvati izbor sveučilišnog povjerenstva, proslijedit će ga na konačno 
odlučivanje na Senat Sveučilišta u Zagrebu. Potvrdom Senata završava ocjenjivački postupak i 
sastavnici se dodjeljuju odobrena sredstva potpore.  
    
    
POTPORE POTPORE POTPORE POTPORE MOBILNOSTMOBILNOSTMOBILNOSTMOBILNOSTIIII  
 
Zahtjevi za potpore MobilnostMobilnostMobilnostMobilnost prikupljat će se u dva kruga.  

U prvom krugu rok za prijave je    1. 1. 1. 1. studenogstudenogstudenogstudenog    2012012012013.3.3.3., a u drugom krugu 1. 1. 1. 1. ožožožožujkaujkaujkaujka    2014201420142014.  

Detaljniji uvjeti prijave za potporu Detaljniji uvjeti prijave za potporu Detaljniji uvjeti prijave za potporu Detaljniji uvjeti prijave za potporu Mobilnost Mobilnost Mobilnost Mobilnost bit će dostavljeni u rujnu 2013. bit će dostavljeni u rujnu 2013. bit će dostavljeni u rujnu 2013. bit će dostavljeni u rujnu 2013.     

Potpore za ovu kategoriju tražile bi se nakon što se zaprime prijedlozi za Potporu istraživanjima 1 i     
Potporu istraživanjima 2, koje također mogu obuhvaćati tu aktivnost. Mobilnosti prijavljene pod 
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Potpora istraživanjima 1 i Potpora istraživanjima 2, ne mogu se paralelno tražiti pod vrstom 
potpore MobilnostMobilnostMobilnostMobilnost. 

Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje voditelj prijedloga potpore i čelnik sastavnice. 
Voditelj potpisom izjavljuje da tema istraživanja nije financirana iz drugih izvora (što ne uključuje 
MZOS projekte). Moguće žalbe ili prigovore na odobrena sredstva za sve navedene kategorije 
potpora dostavljaju se rektoru koji će ih staviti u daljnju proceduru. 

    
    

II.II.II.II. DDDDOZNAKA SREDSTAVA,OZNAKA SREDSTAVA,OZNAKA SREDSTAVA,OZNAKA SREDSTAVA,    PRAĆENJE POTROŠNJEPRAĆENJE POTROŠNJEPRAĆENJE POTROŠNJEPRAĆENJE POTROŠNJE    I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE     
 
Prema  pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po kategorijama potrošnje sredstva će se 
doznačiti sastavnicama u 100% iznosu za namjene za koje su sredstva odobrena sukladno Odluci 
Senata o raspodjeli sredstava iz    Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom 
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015., za 2013. godinu.  

Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice dužni su zasebno pratiti tijek doznačenih sredstava te 
podnijeti financijski izvještaj iz kojeg će biti vidljiv način njihova korištenja. 

Financijski izvještaj za 2013. godinu sastavnice dostavljaju Sveučilištu u Zagrebu do zaključno 15. do zaključno 15. do zaključno 15. do zaključno 15. 
srpnja 2014.srpnja 2014.srpnja 2014.srpnja 2014. (za potrošnju sredstava doznačenih 2013. godine zaključno s potrošnjom do 30. lipnja 
2014.) Izvještaj o potrošnji sredstava potpisuje voditelj istraživanja na potpori i čelnik sastavnice, a 
na zahtjev Sveučilišta je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se opravdava potrošnja 
sredstava.  

Neutrošena sredstva vraćaju se Sveučilištu na isti izvor financiranja iz kojeg su doznačena (sredstva 
Ugovora) te se nastavljaju koristiti za iste namjene određene Ugovorom. 

 

 


