
 
 

Na temelju Pravilnika o potporama znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta 

Sjever, Senat Sveučilišta Sjever raspisuje  

 

NATJEČAJ  

za potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever  

u 2021. godini 

Članak 1. 

(1) Postupak raspisivanja Natječaja, kriterija za prijavu, selekcije i vrednovanja prijavljenih 

potpora te evaluacije i kontrole rezultata potpora definiran je Pravilnikom o potporama 

znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever objavljenim na mrežnim 

stranicama Sveučilišta Sjever. 

 

 (2) Za Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu u 2021. godini 

Sveučilište Sjever osiguralo je 1.400.000,00 kuna iz državnog proračuna i vlastitih sredstava. 

 

(3) Navedena namjenska sredstva za potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu 

raspodjeljuju se prema znanstvenim i umjetničkom području kako slijedi: 

 

Područje znanosti i umjetnosti: Postotak: Iznos (kn):

Tehničko 39,00% 550.000,00 

Biomedicinsko 13,00% 180.000,00 

*Biotehničko 6,00% 90.000,00 

Društveno 27,00% 380.000,00 

Humanističko 7,00% 100.000,00 

Umjetničko 7,00% 100.000,00 

Ukupno 100,00% 1.400.000,00 

                                 

           *Financiranje iz vlastitih sredstava 

 

(4) Navedena namjenska sredstva mogu koristiti samo zaposlenici Sveučilišta Sjever, okupljeni 

u istraživačke skupine.  

Članak 2. 

(1) Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkim radu otvoren je od 20. svibnja 

do 12. lipnja 2021. godine. 

 

(2) Prijave na Natječaj podnose se putem obrasca (Prilog 1.) za područje znanosti ili umjetnosti 

u kojem se potpora prijavljuje, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever od 

20. svibnja 2021. godine, do isteka Natječaja.  

 



(3) Popunjeni obrasci dostavljaju se nepotpisani u elektroničkom obliku (.xls, .xlsx ili drugi 

format programa Microsoft Excel) na adresu zuprojekti@unin.hr, a dva ispisana i potpisana 

primjerka obrasca dostavljaju se Uredu za znanost i umjetnički rad Sveučilišta Sjever. 

 

(4) Kao prilog uz svaki prijavljen rad, u tablici je potrebno jasno naznačiti DOKAZ i isti priložiti 

uz prijavu, a koji nedvojbeno dokazuje da je navedeni rad zastupljen u prethodno prikazanoj 

znanstvenoj bazi te njegovu kategorizaciju (dokaz može biti: potvrda Voditelja knjižnice 

Sveučilišta Sjever, ispis vidljivosti časopisa/konferencije ili rada u znanstvenoj bazi, preslika 

naslovnice baze/konferencije i/ili impressuma iz kojeg je vidljiva zastupljenost u znanstvenoj 

bazi ili drugi relevantni dokazi). 

 

(5) Dokumenti koje je potrebno dostaviti za uspješnu prijavu su nepotpisani obrazac u 

elektroničkom obliku, ispunjen i potpisani prijavni obrazac, te dodatni prilozi (publikacije, 

certifikati, dokazi za publikacije (ako je primjenjivo)). 

 

(6) Ukoliko je suradnik na potpori iz nekog drugog područja znanosti ili umjetnosti, u tablici je 

potrebno u napomenu unijeti taj podatak te za tog suradnika preuzeti i popuniti tablicu za 

područje znanosti ili umjetnosti kojem pripada. 

Članak 3. 

(1) Jedna istraživačka skupina može zatražiti potporu u iznosu od najviše 60.000,00 kn. 

 

(2) Najveći traženi iznos potpore po članu istraživačke skupine u pravilu može biti 20.000,00 

kuna.  

 

(3) Za skupine istraživača i prijedloge prijava znanstvenih potpora koje se ističu izvrsnošću 

može se odobriti dodatnih 20.000,00 kn po prijedlogu, ali ne više od maksimalnog iznosa od 

80.000,00 kn. Zahtjev za financiranje u iznosu većem od 20.000,00 kn po članu skupine potrebno 

je detaljno i jasno objasniti u prijavi.  

Članak 4. 

(1)  Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava provodi se sukladno Pravilniku o 

potporama znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu. 

 

(2) Postupak provjere o potpunosti, pravovremenosti i zadovoljavanju osnovnih kriterija 

Natječaja svake zaprimljene prijave te postupak provjere financijskog plana prijave te zapisnik i 

upute o eventualnim dopunama i doradama financijskih planova treba biti dovršen do 18. lipnja 

2021. godine. 

 

(3) Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava od strane vijeća područja, a na temelju 

prijedloga tročlanih povjerenstava pojedinih vijeća područja, uzimajući u obzir specifične 

kriterije utvrđene za svako vijeće područja zasebno, provodi se na propisanom obrascu i treba 

biti dovršen do 25. lipnja 2021. godine završno s objavom rezultata evaluacije. 

 

(4) Žalbe na ishod evaluacije i rangiranja ovlašteno vijeće područja zaprima u roku 5 dana od 
objave rezultata evaluacije te osniva Povjerenstvo koje o opravdanosti istih odlučuje u roku od 5 
dana od dana zaprimanja žalbe. 



Članak 5. 

(1) Ovlaštena vijeća područja upućuju Senatu na usvajanje konačni prijedlog raspodjele sredstava 
za potpore unutar i između područja. 
 
(2) Ovisno o broju pristiglih prijava te ishoda evaluacije, ovlaštena vijeća područja mogu predložiti 

preraspodjelu izvorno predloženih iznosa.  

 
(3) Ovisno o kvaliteti i broju prijava ovlaštena vijeća područja mogu predložiti Senatu i 

financiranje određenog broja prijava iz vlastitih sredstava. 

 

(4) Odluka o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom 

radu bit će donesena na sjednici Senata temeljem prijedloga ovlaštenih vijeća područja o 

raspodjeli sredstava za potpore unutar i između pojedinih područja znanosti. 

Članak 6. 

           (1) Sva dobivena sredstva moraju biti utrošena najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.  

 

(2) Završno izvješće o potrošnji i realizaciji potpore (u daljnjem tekstu: Završno izvješće) 

potpisuje voditelj istraživačke skupine te dostavlja prorektoru za znanstveno - umjetnički rad i 

međunarodnu suradnju u digitalnom obliku, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine. 

 

(3) Uz Završno izvješće, voditelj je obvezan dostaviti poveznice iz kojih je vidljivo da je potpora 

evidentirana u Bazi podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju Republike 

Hrvatske POIROT te povezana s radovima proizašlim iz iste evidentiranim u Hrvatskoj 

znanstvenoj bibliografiji CROSBI. 

 

(4) Postupak provjere Završnih izvješća Natječaja za potpore znanstvenim istraživanjima i 

umjetničkom radu Sveučilišta Sjever i pismenih zamolbi za produžetak roka provode ovlaštena 

vijeća područja, na temelju prijedloga tročlanih povjerenstava pojedinih vijeća područja, 

uzimajući u obzir uvjete definirane Pravilnikom. 

 


