
 
 

Natječaj za istraživačke projekte Sveučilišta u Zadru (IP-UNIZD-2021) 

 

ODGOVORI NA PITANJA 

 

pristigla na znanstveniprojekti@unizd.hr do 10. prosinca 2020. 

 

PITANJE ODGOVOR 

1. Mogu li zaslužni znanstvenici (emeritus) izvan Sveučilišta biti dio tima, te 
mogu li kao članovi projektnog tima biti osobe koje su zaposlene na 
Sveučilištu na 50% radnog vremena? 

 

Člankom 7. Pravilnika definirano je "uz voditelja treba biti angažirano 
najmanje tri, a najviše pet suradnika sa Sveučilišta u Zadru te najmanje 
jedan, a najviše tri suradnika s drugih ustanova u Hrvatskoj i 
inozemstvu." 
Zaslužni znanstvenik je isto dio istraživačkog tima i ako dolazi s druge 
ustanove ili izvan Sveučilišta u Zadru i spada u skupinu od tri suradnika s 
drugih ustanova ili izvan Sveučilišta te isti može biti dio projektnog tima. 

2. U kontekstu planiranih radova koji će se objaviti kao rezultat projekta - 
mogu li se radovi pisati u ko-autorstvu iako jedan od autora nije član 
projektnog tima? 

 

Na znanstvenom radu koji se piše u okviru projekta trebaju biti navedeni 
članovi projektnog tima i treba biti navedeno da je znanstveni rad 
napisan u okviru projekta koji financira Sveučilište u Zadru ali se ne 
ograničavaju drugi autori. Stoga je moguće pisati radove u ko-autorstvu. 
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3. Moraju li svi suradnici na projektu biti znanstvenici (mogu li biti i 
umjetnici ako je projekt interdisciplinaran)? 
 

Suradnici na projektu mogu biti i umjetnici, ako je njihovo sudjelovanje 
definirano ciljevima i aktivnostima projekta, odnosno predmetnog 
Poziva. 
 

4. Mogu li na projektu surađivati i osobe (inženjeri, tehničari) koje bi 
obavljale stručne radove vezane uz projekt? 
 

Na projektu mogu sudjelovati i stručne osobe ako je to predviđeno 
ciljevima projekta i ako je razvidno da znanstvenici ne bi mogli obaviti 
predviđene ciljeve ili aktivnosti. 
 

5. U tekstu natječaja stoji da se na natječaj, između ostalog, ne mogu 
prijaviti zaposlenici koji imaju manje od dvije godine kontinuiranog radnog 
staža na Sveučilištu. 

Znači li to da takvi zaposlenici ne mogu biti dio projektnog tima?  

Zaposlenici s manje od dvije godine kontinuiranog rada na Sveučilištu ne 
mogu biti prijavitelji projekta ali mogu biti suradnici. 

6. Mogu li dio tima biti i vanjski suradnici? Vanjski suradnici  mogu biti dio istraživačkog tima, a isto je definirano 
člankom 7. Pravilnika u kojem se navodi „Na svakom projektu uz 
voditelja treba biti angažirano najmanje tri, a najviše pet suradnika sa 
Sveučilišta u Zadru te najmanje jedan, a najviše tri suradnika s drugih 
ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu.“ 

 

 

 

 

 



 
 

7. Može li suradnik biti netko tko nije najmanje 2 godine zaposlen na 
Sveučilištu (asistentica primljena u listopadu 2019.). Odnosi li se odredba da 
to nije moguće samo na voditelje projekata ili i na suradnike? 

Zaposlenici s manje od dvije godine kontinuiranog rada na Sveučilištu ne 
mogu biti prijavitelji projekta ali mogu biti suradnici.  

8. Kod financiranja je kao opravdan trošak navedena informatička oprema, 
no nije potpuno jasno može li opravdani trošak biti i software, odnosno 
izrada programskih rješenja? 
 

Troškovi opreme, odnosno izrade programskih rješenja iste je moguće 
definirati pod troškovima usluga koje će biti provedene za potrebe 
provedbe projekta, ali i pod kategorijom održavanja software-skih 
rješenja. 
Isto treba biti relevantno i jasno pojašnjeno. 

9. Na natječaj se ne mogu prijaviti: zaposlenici Sveučilišta koji su voditelji 
drugoga kompetitivnog znanstvenog projekta, neovisno o izvorima 
financiranja; suradnici na dva i više kompetitivnih znanstvenih projekata, 
neovisno o izvorima financiranja. 

Zanima me sljedeće: 

Voditelj sam znanstvenog projekta koji je u tijeku i koji je na listi znanstvenih 
projekata Sveučilišta, ujedno sam i suradnik na znanstveno-stručnom 
projektu kojeg vodi udruga, zanima me što se podrazumijeva pod pojmom 
"kompetitivni znanstveni projekt", odnosno smatrate li ova dva projekta na 
kojima sam voditelj/suradnik "kompetitivnima", po kojem se kriteriju ne bih 
mogao prijaviti na ovaj natječaj kao voditelj novog projekta (s obzirom da se 
u tekstu navodi i da je isključujući kriterij vođenje/sudjelovanje na 
projektima "neovisno o izvorima financiranja"). 

 

Iako se govori o projektu koji je na listi znanstvenih projekata Sveučilišta 
ovdje se radi o istraživačkoj temi u okviru Strateškog programa 
znanstvenih istraživanja u području društvenih i  humanističkih znanosti 
te u umjetničkom području (2020. – 2024.), odnosno ta tema ne spada u 
kategoriju kompetitivnih projekata.  

Pozicija suradnika na znanstveno-stručnom projektu kojeg vodi udruga, 
ne sprječava Vas da budete prijavitelj projekta koji financira Sveučilište u 
Zadru. 

 

10. U dokumentu „IP-UNIZD-2021-tekst-natječaja_hr“ piše da je proračun 

1.000.000 kuna, a da se odobrava 20 projekata s iznosom financiranja 

Godišnji proračun je na razini cca 1.000.000 kuna. Predviđeno je 
odobravanje 20 projekata. 
 



 
 

75.000-100.000 kuna. Pretpostavljam da je ukupni proračun 2.000.000 kn, a 

ne da će biti ili 10 projekata ili financiranje do 50.000 kn. 

11. U Projektnom prijedlogu traži se track-record predlagatelja za 

posljednjih 5 godina i to se odnosi na sve 4 točke. Međutim, u Kriterijima za 

vrednovanje (s odgovorima DA ili NE) 5-godišnji track-record se odnosi samo 

na točku 1 (broj radova), dok se pod točkom 2 traže sveukupna ostvarenja 

voditelja (pretpostavljam). Ali to se ne može znati na temelju samo 5-

godišnjeg track-recorda koji se tražio u Projektnom prijedlogu. Ili se i točka 

4. u Projektnom prijedlogu ne odnosi samo na 5 godina? 

Aktivnosti koje se odnose i na šire razdoblje od 5 godina mogu se navesti 
u projektnoj prijavi pod točkom 4.  
 

12. U kriterijima za vrednovanje se voditelju vrednuje recenziranje studijskih 

programa, a u Projektnom prijedlogu se ne traži ta informacija. Dakle, 

ocjenjivači ne mogu znati ispunjava li voditelj taj uvjet jer ga nije imao gdje 

prije navesti. 

 

Dodana je i kategorija recenziranja studijskih programa. 
 

13. 1. točka u Kriterijima vrednovanja odnosi se na 5-godišnji opus voditelja, 

što može uključivati više radova nego što je 5 radova koji se traže u 1. točki 

Projektnog prijedloga. Svi bi, dakle, voditelji tu imali isti broj radova (5).  

Predviđeno je da se navede najznačajnijih pet radova tijekom 
petogodišnjeg razdoblja. 
 

14. Ispunjava li se Projektni prijedlog unutar zadane tablice ili se formira 

poseban dokument u kojem se treba pridržavati propisanih uvjeta (Molimo 

poštovati sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font Times New Roman, 

veličina fonta najmanje 10, margine (2.0 desna i lijeva i 1.5 donja), 

jednostruki prored.) pri čemu se kopiraju sva pitanja iz zadanog obrasca? 

Predviđeno je ispunjavanje Projektnog prijedloga unutar zadane tablice, 
kako  bi se postigla ujednačenost projektnih prijava. 
 

15. Spada li znanstveno istraživanje geologa, geografa i fizičara u Druga 

znanstvena područja ili Interdisciplinarno područje? 

Znanstveno istraživanje geologa, geografa i fizičara spada u Druga 
znanstvena područja. 

 


