
Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini 
 

Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, temeljem odluke Fakultetskog 

kolegija donesene na sjednici održanoj 17. travnja 2018. raspisuje natječaj za Potpore znanstvenim 

istraživanjima u 2018. godini iz sredstava koja su dodijeljena Fakultetu za namjensko višegodišnje 

institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2018. godini. 

A) Upute za prijavu 

(a) Voditelj potpore je osoba zaposlena na PMF-u u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju i 

na radnom mjestu. Voditelj potpore ne može biti osoba koja u razdoblju od 1. svibnja 2018. do 31. 

prosinca 2018. koristi slobodnu studijsku godinu (sabbatical), plaćeni ili neplaćeni dopust, odnosno 

rodiljni dopust dulji od 90 dana. 

(b) Suradnik potpore je osoba zaposlena na PMF-u, koja je: izabrana u znanstveno, suradničko ili 

stručno zvanje (asistent, stručni suradnik u sustavu znanosti, poslijedoktorand) ili suradnik na 

znanstvenom projektu s matičnim brojem znanstvenika i na radnom mjestu.  

(c) Voditelj i svi suradnici potpore moraju imati otvoren javni Google Scholar profil povezan sa 

Sveučilištem u Zagrebu i s vidljivom pripadnošću PMF-u i matičnom odsjeku. Poveznice na profile 

moraju biti upisane u prijavni obrazac iz točke (f).  

(d) Ukupni broj članova potpore (voditelj i suradnici) mora biti najmanje 3, a najviše 8. Svaki voditelj i 

suradnik smije sudjelovati u radu samo jedne potpore.  

(e) Najveći iznos traženih sredstava po potpori smije biti 80.000,00 kuna. Doznačena sredstva mogu 

se namjenski koristiti isključivo u skladu s dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja  od 5. 

travnja 2018. (KLASA 640-02/17-03/00022, URBROJ: 533-03-18-0076), osim za indirektne troškove 

istraživanja (kategorija h) u navedenom dopisu). Priznaju se računi i troškovi od 9.5.2018. do 

31.12.2018. godine.  

Ispravna prijava potpore sastoji se od digitalne i tiskane komponente. 

(f) Digitalna prijava sastoji se od ispunjenog fakultetskog prijavnog obrasca u originalnom formatu 

(Excel datoteka s popunjenim obrascem, bez potpisa voditelja i suradnika potpore) koji treba e-

mailom dostaviti na dvije adrese, kako slijedi: 

Odsjek E-mail adrese 

Biološki odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, uredbo@biol.pmf.hr  

Fizički odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, povjerenstvo@phy.hr 

Geofizički odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, ured-geofizike@gfz.hr  

Geološki odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, potpore@geol.pmf.hr  

Kemijski odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, ko@chem.pmf.hr  

Matematički odsjek potpore@dekanat.pmf.hr, ured@math.hr 
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Naziv Excel datoteke mora biti u formatu PREZIME_IME-ODSJEK_PMF_potpore.xlsx (npr. 

BULJAN_HRVOJE-FIZIKA_PMF_potpore.xlsx). U naslovu e-maila mora pisati ime i prezime voditelja 

potpore te odsjek na kojem se provode istraživanja (npr. Hrvoje Buljan, Fizika). 

Rok za predaju digitalne prijave je ponedjeljak 23. travnja 2018. do 23.59 sati. 

(g) Tiskana prijava sadrži dva otisnuta primjerka ispunjenog fakultetskog prijavnog obrasca 

istovjetnog onome u digitalnoj prijavi, potpisana od strane voditelja i svih suradnika potpore. 

Tiskanu prijavu treba dostaviti u Ured pročelnika odsjeka na kojem se provode istraživanja. U 

trenutku prijave potpore nije potreban dekaničin potpis i pečat PMF-a. 

Rok za predaju tiskane prijave je utorak 24. travnja 2018. do 14.00 sati. 

(h) Nepotpune prijave te prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje. 

Digitalna i tiskana prijava moraju biti istovjetne. U slučaju da se tiskana i digitalna prijava razlikuju, 

prijava će se smatrati nepotpunom.  

(i) Potpore koje ne zadovoljavaju uvjete (c) – (e) bit će diskvalificirane. 

B) Kriteriji za evaluaciju 

Pročelnik svakog odsjeka dužan je formirati stručno povjerenstvo za razmatranje pristiglih prijava i 

prijedlog raspodjele sredstava.  

Pri tome će svaka potpora dobiti fiksan iznos od 6800,00 kn po voditelju/suradniku u znanstveno-

nastavnom ili znanstvenom zvanju i na radnom mjestu, osim ukoliko u prijavi potpore nije tražen 

manji iznos. Povrh tog iznosa, iz preostalih sredstava dodijeljenih odsjeku, odsječko povjerenstvo može 

dodijeliti dodatne iznose potporama procjenjujući sljedeće kategorije u prijavnim obrascima:  

- kvaliteta i kvantiteta publikacija voditelja projekta 

- kvaliteta i kvantiteta znanstvenih istraživanja istraživačke grupe procijenjena međunarodnim 

odjekom 

- procjenom financijskog plana. 

C) Rezultati natječaja 

Odsjeci moraju do srijede 25. travnja 2018. do 12.00 sati u Ured za međunarodnu suradnju PMF-a 

dostaviti: 

- popis odobrenih potpora s imenima i prezimenima voditelja, nazivima potpora i dodijeljenim 

financijskim iznosima u digitalnom i tiskanom obliku 

- dva primjerka tiskane prijave svake odobrene potpore. 

Rok za objavu rezultata natječaja na PMF-u je petak 27. travnja 2018. godine po potvrdi Fakultetskog 

vijeća, a obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se svim voditeljima prijavljenih potpora te 

pročelnicima odsjeka u petak 9. lipnja 2018.  


