
Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima u 2019. godini 

 
Temeljem Odluke Sveučilišta u Zagrebu od 23. srpnja 2019., Građevinskom fakultetu doznačena su 

sredstva u iznosu od 482.587 kuna kao akontacija temeljnog financiranja znanosti 2019. godine. 

Raspodjela sredstava po sastavnicama utvrđena je kao postotni iznos od iznosa sredstava doznačenih 

sastavnicama u 2018. godini (tablica 1). Navedeni iznos predstavlja 79,78 % iznosa doznačenog 

Građevinskom fakultetu za 2018. godinu (604.923 kuna).  

 

Tablica 1. Ukupni iznos sredstava za potpore znanstvenim istraživanjima 

na Građevinskom fakultetu u 2018.  
Iz sredstava Vijeća tehničkog područja (VTP) 562.054,47 kn 

Iz sredstava Vijeća prirodoslovnog područja (VPP)   42.868,68 kn 

Ukupno: VTP + VPP 604.923,15 kn 

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, temeljem zaključka Kolegija u širem sastavu donesenog na 

sastanku održanom 3. rujna 2019. godine, donio je odluku o načinu raspodjele sredstava za 

institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2019. godini. Na Kolegiju u širem sastavu usvojeno 

je sljedeće:  

 

a) Dobivena sredstva raspoređuju se prema područjima (tehničko i prirodoslovno). 

b) Projektni prijedlozi mogu biti novi ili jednaki prošlogodišnjim uz mogućnost promjene u 

istraživačkim timovima i ažuriranje popisa znanstvenih radova voditelja i suradnika.  

c) Projektni prijedlozi će se evaluirati prema kriterijima koji su usvojeni na 194. redovitoj sjednici 

Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Zagrebu, 17. svibnja 2017. pri čemu će se u obzir uzeti 

radovi objavljeni od 1.1.2014. do roka za podnošenje zahtjeva za potpore te međunarodni i domaći 

patenti prihvaćeni od 1.1.2014.  

Sveučilišnu potporu prijavljuje voditelj i 2 do 7 suradnika koji imaju izbor u znanstveno zvanje 

(znanstveni suradnik ili više), dr.sc. bez izbora u znanstveno zvanje, zaposlenici koji imaju matični broj 

znanstvenika, zaposlenici koji imaju upisan doktorski studij, zaposlenici koji su se prijavili na natječaj 

za upis na doktorski studij 2019./2020. (uz potvrdu o predanoj prijavi na natječaj), kao i osobe 

izabrane u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj i suradnici moraju biti 

zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u punom radnom odnosu (100 %) na Sveučilištu u Zagrebu.  

d) Projektne prijedloge potrebno je dostaviti do 11. rujna 2019. godine u referadu za poslijediplomski 

studij. 

e) Evaluaciju projektnih prijedloga provest će Odbor za znanost 13. rujna 2019. godine te izraditi 

Prijedlog raspodjele sredstava za istraživačke potpore u 2019. koji će se dostaviti Fakultetskom vijeću 

na razmatranje.  

f) Usvojeni Prijedlog raspodjele sredstava za istraživačke potpore u 2019., zajedno s Izvješćem o 

provedenom postupku i raspodjeli sredstava, dostavit će se na Sveučilište.  

 

 

Zagreb, 3. rujna 2019.  

 

Dekan:  

 

prof.dr.sc. Stjepan Lakušić 



Postupak pripreme projektnih prijedloga za potpore znanstvenim 

istraživanjima u 2019. godini  
 

A) Upute za dostavu izmijenjenih i dopunjenih projektnih prijedloga te novih projektnih prijedloga 

sukladno točki b) zaključka Kolegija u širem sastavu  

Projektne prijedloge (izmijenjene i dopunjene ili nove) potrebno je dostaviti u digitalnom i tiskanom 

obliku. 

 

a) Digitalna prijava se sastoji od dva dokumenta koja treba u istom e-mailu dostaviti na adresu 

znanost@grad.hr:  

1. ispunjen obrazac u originalnom formatu (Excel datoteka) bez potpisa 

2. potpisani skenirani prijavni obrazac u PDF formatu.  

 

b) Tiskani oblik projektnog prijedloga: dva primjerka isprintanog obrasca u zatvorenoj 

omotnici potrebno je dostaviti u Referadu za poslijediplomski studij.  

Voditeljica referade: Dolores Validžić.  

Tel. 46 39 149, e-mail: znanost@grad.hr  

 

c) Rok za dostavu izmijenjenih i dopunjenih ili novih projektnih prijedloga je 11. rujna 2019. 

do 15.00, sukladno točki d) zaključka Kolegija u širem sastavu.  

d) U slučaju nedoumica vezanih za natječaj, upiti se mogu postaviti putem e-mail-a: 

znanost@grad.hr.  

 

e) Povjerenstvo za evaluaciju sačinjavaju svi članovi Odbora za znanost, sukladno točki e) 

zaključka Kolegija u širem sastavu.  

 

B) Kriteriji za evaluaciju  

Kriteriji za evaluaciju pristiglih prijedloga potpora usvojeni su na sjednici Fakultetskog vijeća 17. svibnja 

2017., sukladno točki c) zaključka Kolegija u širem sastavu  

 

C) Rezultati natječaja  

 

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se svim voditeljima prijavljenih potpora te Predstojnicima 

zavoda. 

D) Rokovi  

 
Rok za dostavu izmijenjenih i dopunjenih prošlogodišnjih projektnih 

prijedloga te novih projektnih prijedloga 

11. rujna 2019. 

Evaluacija projektnih prijedloga (Odbor za znanost) 13. rujna 2019. 

Usvajanje prijedloga raspodjele sredstava (Fakultetsko vijeće) 18. rujna 2019. 

Rok za trošenje sredstava 23. srpnja 2019. – 31. prosinca 2019. 

 


