
 
 

NATJEČAJ 
 za 

potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima  
Sveučilišta Sjever u 2018. godini 

Članak 1. 

(1) Za natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2018. godini na 
Sveučilištu Sjever je osigurano 403.815,28 kn dio sredstava iz državnog proračuna i do iz 
vlastitih sredstva. 

 
(2) Navedena namjenska sredstva za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 
raspodjeljuju se prema znanstvenim područjima kako slijedi: 

 
Područje 
znanosti: 

Postotak: Iznos (kn): 

Tehničko 25,00% 100.000,00 

Biomedicinsko 25,00% 100.000,00 

Društveno 18,50% 75.000,00 

Humanističko 18,50% 75.000,00 

Umjetničko 13,00% 53.815,28 

Ukupno 100,00% 403.815,28 

  
*Ovisno o broju pristiglih prijava te ishoda evaluacije, ovlaštena Vijeća područja (čl. 8., st. 2. ove 
Odluke) mogu predložiti preraspodjelu izvorno predloženih iznosa.  
**Ovisno o kvaliteti i broju prijava ovlaštena Vijeća područja (čl. 8., st. 2. ove Odluke) mogu predložiti 
Senatu i financiranje određenog broja prijava iz vlastitih sredstava. 
 
(3) Najveća pojedinačna potpora iznosi 30.000,00 kn.  

 
(4) Navedena namjenska sredstva mogu koristiti samo zaposlenici Sveučilišta Sjever, okupljeni 
u istraživačke skupine.  

Članak 2. 

(1) Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima bit će otvoren od 26. travnja 
do 16. svibnja 2018. godine.  
 
(2) Prijave na natječaj obavljaju se koristeći obrazac (Prilog 1.) koji će biti dostupan na mrežnim 
stranicama Sveučilišta Sjever od 26. travnja 2018. do isteka natječaja. 
 
(3) Popunjeni obrasci dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu zuprojekti@unin.hr, a dva 
tiskana i potpisana primjerka obrasca dostavljaju se na urudžbiranje u tajništvo Sveučilišnog 
centra u Varaždinu. 

Članak 3. 

(1) Na natječaj se mogu prijaviti istraživačke skupine sastavljene od najmanje tri, a najviše osam 



istraživača, pri čemu svaka skupina mora imati jednog voditelja te dva do sedam suradnika.  
 

(2) Voditelj može biti isključivo zaposlenik Sveučilišta Sjever (puni radni odnos) koji je izabran u 
znanstveno-nastavno, znanstveno ili umjetničko-nastavno zvanje. 

 
(3) Suradnici mogu biti: zaposlenici Sveučilišta Sjever u znanstveno-nastavnom, znanstvenom 
ili umjetničko-nastavnom zvanju, zaposlenici Sveučilišta koji imaju matični broj znanstvenika, 
zaposlenici Sveučilišta koji su doktorandi u znanstvenim područjima te asistenti u 
umjetničkom području. 

 
(4) Svaki voditelj ili suradnik može biti uključen u samo jednu istraživačku skupinu, odnosno u 
samo jedan prijedlog istraživanja dostavljen na evaluaciju u ovom natječaju.  

Članak 4. 

(1) Jedna istraživačka skupina može zatražiti potporu u iznosu od najviše 30.000,00 kn. 
 

(2) Najveći traženi iznos potpore po članu istraživačke skupine u pravilu može biti 5.000,00 
kuna.  

 
(3) Za skupine i prijedloge koji se ističu izvrsnošću može se odobriti dodatnih 10.000,00 kn po 
prijedlogu, ali ne više od maksimalnog iznosa od 40.000,00 kn. Zahtjev za financiranje u iznosu 
većem od 5.000,00 kn po članu skupine potrebno je jasno obrazložiti u prijavi.  

 
(4) Uz ostale podjednake uvjete, prednost u dobivanju potpore će imati prijedlozi koji nisu 
financirani iz drugih izvora.  
 
(5)  Prijedlozi tema koje su prethodno bile prihvaćene, neće se uzimati u obzir.  

 

Članak 5. 

(1) Sva dobivena sredstva moraju biti utrošena najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.  
 

(2) Sredstva uplaćena i utrošena u 2018. godini mogu se koristiti i za realizaciju dijela aktivnosti 
koje se zbog objektivnih okolnosti zbivaju tek u 2019. godini.  

Članak 6. 

(1) Neprihvatljivi troškovi su: 
 podmirivanje rashoda za zaposlene; 

 nabava kapitalne opreme i  

 podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja ustanova (tzv. "hladni 

pogon").  

 
(2) Prihvatljivi troškovi su: 

 specifični troškovi znanstvenog i umjetničkog istraživanja (TIR); 

 troškovi nabave i/ili održavanja i servisiranja sitne i srednje znanstvene opreme 

(TSSO); 

 troškovi diseminacije rezultata - troškovi publiciranja (TP) i 

 troškovi diseminacije rezultata - troškovi mobilnosti (TM).  

 
(3) Pobliži opis neprihvatljivih i prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za popunjavanje 
obrasca (Prilog 2.).  



Članak 7. 

(1) Financijski plan u prijedlogu istraživanja treba biti sastavljen tako da predviđa: 
a. utrošak najmanje 50% dobivenih sredstava za troškove TIR+TSSO i  

b. utrošak najviše 30% dobivenih sredstava za troškove TM.  

 
(2) Tijekom izvođenja istraživanja, voditelj potpore može, ako to objektivne okolnosti nalažu, 
samostalno prenamijeniti dio sredstava iz jedne kategorije u drugu, no pritom ukupni udio TM 
ne smije premašiti 30% ukupnih sredstava, a ukupni udio TIR + TSSO ne smije biti smanjen na 
manje od 50% ukupnih sredstava.  

 
(3) Navedena ograničenja se ne odnose na istraživačke skupine koje dobiju potporu u ukupnom 
iznosu od najviše 15.000,00 kn.  

Članak 8. 

(1) Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava provode Vijeća područja, na temelju 
prijedloga tročlanih povjerenstava pojedinih Vijeća područja, uzimajući u obzir specifične 
kriterije utvrđene za svako Vijeće područje zasebno (Prilog 3.). 
 
(2) Članovi tročlanih povjerenstava ne mogu biti voditelji istraživačkih skupina, ali mogu biti 
članovi suradnici istraživačkih skupina koje u ovom natječaju traže potporu za znanstveno ili 
umjetničko istraživanje.  
 
(3) Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava od strane Vijeća područja treba biti 
dovršen do 28. svibnja 2018. 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.  
 
(5) Ovlaštena Vijeća područja upućuju Senatu na usvajanje konačni prijedlog raspodjele 
sredstava za potpore unutar i između područja. 

Članak 9. 

(1) Odluka o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim 
istraživanjima bit će donesena na sjednici Senata temeljem prijedloga odgovarajućih Vijeća 
područja po raspodjeli sredstava za potpore unutar i između područja.  

 
(2) Sveučilište Sjever dužno je zasebno pratiti tijek doznačenih sredstava. 

 
(3) Završno financijsko izvješće potpisuje voditelj istraživačke skupine.  

 
 


