
 
 
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Sjever sa III. sjednice u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 
dana 21. prosinca 2022. godine, Sveučilište Sjever raspisuje sljedeći: 
 

NATJEČAJ 
za 

potpore mentorima i doktorandima na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
Mediji i komunikacija u 2023. godini 

Članak 1. 

(1) Sveučilište Sjever osiguralo je iz vlastitih sredstava iznos od 5.000,00 EUR/37.672,50 HRK 
prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a u svrhu provedbe natječaja 
za potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
Mediji i komunikacija u 2023. godini. 

 
(2) Navedena namjenska sredstva iz čl. 1 st. 1 Natječaja osigurana su za potpore zajedničkih 
znanstvenih istraživanja mentora i doktoranada na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju. 
  
(3) Najveća pojedinačna potpora može iznositi najviše 500,00 EUR/3.767,25 HRK prema fiksnom 
tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. 

 
(4) Navedena namjenska sredstva mogu koristiti samo doktorandi na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija. 

 
(5) Na navedeni natječaj mogu se prijaviti mentori i doktorandi koji do sada nisu koristili sredstva 
Natječaja za potpore mentorima i doktorandima na Poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju Medija i komunikacija. 
 
(6) Mentor se može prijaviti na natječaj za potpore s najviše 3 doktoranda. 

Članak 2. 

(1) Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima bit će otvoren od 22. prosinca 2022. godine do 
31. siječnja 2023. godine.  
 
(2) Prijave na natječaj obavljaju se koristeći obrazac (Prilog 1.) koji će biti dostupan na mrežnim 
stranicama Sveučilišta Sjever od 22. prosinca 2022. godine do isteka natječaja. 
 
(3) Popunjeni obrasci dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu ivarosandazigo@unin.hr. 

Članak 3. 

 (1) Sva raspoloživa sredstva iz čl. 1. st. 1. ovog Natječaja moraju biti utrošena najkasnije do 31. 
ožujka 2024. godine. 

 
Članak 4. 

(1) Prihvatljive troškove u smislu dodjele sredstava temeljem ovog Natječaja predstavljaju: 

 specifični troškovi znanstvenog istraživanja (TIR); 



 troškovi diseminacije rezultata - troškovi publiciranja (TP) i 

 troškovi diseminacije rezultata - troškovi mobilnosti (TM).  

 
Članak 5. 

 (1) Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava provodi Vijeće doktorskog studija Mediji i 
komunikacija. 

 
(2) Postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava treba biti dovršen do 14. veljače 2023. godine 
završno s objavom rezultata evaluacije u smislu Odluke o evaluaciji i rangiranju prijava na 
natječaj za potpore mentorima i doktorandima poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija Mediji i komunikacija. 
 
(3) Na Odluku o evaluaciji i rangiranju prijava moguće je uložiti žalbu u roku od 5 dana od dana 
objave iste. O eventualnoj žalbi odlučuje posebno Povjerenstvo za odlučivanje o žalbama u 
postupku dodjela potpora koje imenuje rektor Sveučilišta Sjever. 
 
(4) Protekom roka za žalbu, objavljena Odluka o evaluaciji i rangiranju prijava na natječaj za 
potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
Mediji i komunikacija postaje konačna i izvršna. 

Članak 6. 

Po konačnosti i izvršnosti Odluke iz čl. 5. st. 2. ovog Natječaja Vijeće poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija donijet će Odluku o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore 
znanstvenim istraživanjima mentorima i doktorandima navedenog poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija.  

 
Članak 7. 

(1) Mentori i doktorandi kojima će biti dodijeljena sredstva temeljem Odluke o konačnoj 
raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim istraživanjima, dužni su sredstva dodijeljena 
temeljem iste koristiti sukladno uvjetima Natječaja te podnijeti završno financijsko izvješće u 
roku od 30 dana od dana utroška istih. 
 
(2) Završno financijsko Izvješće mentori i doktorandi obvezuju se dostaviti sukladno odredbama 
st. 1. i 2. ovog čl. Natječaja i to Vijeću doktorskog studija te Službi za računovodstvo, knjigovodstvo 
i financije Sveučilišta Sjever. 
 
 (3) Sveučilište Sjever dužno je pratiti tijek doznačenih sredstava te u slučaju da se utvrdi da su 
ista korištena protivno uvjetima Natječaja, Sveučilište Sjever, pridržava pravo na povrat 
dodijeljenih sredstava temeljem ovog Natječaja. 


