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Glasnik 
Hrvatske zaklade za znanost 

G o d i n a  1 2 ,  b r o j  1  
 

p r o s i n a c  2 0 1 8 .  

Tenure Track Pilot Program novi je model razvoja 

karijere na temelju jasnih, konkurentnih i  

međunarodno usporedivih kriterija                           .                                        

. 

Tenure Track Pilot Program (TTPP) plod je suradnje  

Hrvatske zaklade za znanost, Ministarstva znanosti i 

obrazovanja (MZO) i Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) s ciljem uspostave modela za razvoj 

karijera vrhunskih mladih istraživača u Hrvatskoj.  

Tenure Track Pilot Program financira se na temelju  

Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske 

i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-

hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodar-

skih i socijalnih nejednakosti unutar proširene  

Europske unije, potpisanog 30. lipnja 2015., a koji  

definira opće ciljeve švicarsko-hrvatske suradnje.                                    

Cilj programa je podrška uspostavi karijera izvrsnih 

mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke 

grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapo-

šljavanje. Program predstavlja novi model razvoja kari-

jere na temelju jasnih, konkurentnih i međunarodno 

usporedivih kriterija.                                              .  

Program se provodi u suradnji s EPFL-om, a planira se 

financiranje četiri do pet neovisnih istraživačkih grupa s 

naglaskom na područja koja su od značaja za tehnološ-

ki razvoj Republike Hrvatske i koja mogu potaknuti  

gospodarski rast na temelju inovativnih istraživanja  

vrednovanih uz primjenu međunarodno prepoznatljivih 

kriterija i postupaka. Ovakva istraživanja preduvjet su 

za jačanje međunarodne suradnje, konkurentnosti i 

gospodarstva zasnovanog na istraživanju, razvoju i  

inovacijama.  

Glavni istraživač može biti znanstvenik proizvoljnog  

državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere sa zapaženim 

postignućima (track record).                                   .  

 

 

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti po  

projektu je: od 900.000 CHF do 1,100.000 CHF ili od 

6,194.117 kn do 7,570.587 kn.                                             .  

Trajanje financiranja projekta je pet godina.  

Provedba ovih projekata okvirno se očekuje početkom 

2019. godine.                                                              . 

Na prvi natječajni rok pristiglo je 27 prijava iz znanstve-

nih područja: prirodnih znanosti (16), biomedicine i 

zdravstva (5), tehničkih znanosti (2), te  

interdisciplinarnih područja (4).                                       . 

 

Prof. dr. sc.  Dragan Poljak                                         . 

član Upravnog odbora 

Tenure Track Pilot Program 

U ovome broju: 

Vijesti  

Istraživački projekti 2018. / Izobrazba novih doktora znanosti 2018.   2                                                        

Hrvatsko-Švicarski istraživački program / Znanstvena suradnja     3       

Quantera 2019 / Partnerstvo u istraživanjima      4    

O radu Zaklade  

IP-2013 predstavljanje rezultata projekata /  Vrednovanje izvješća IP i UIP  5 

 

ADVANCETEX, dr. sc. Ana Budimir, Zavod za medicinsku 
mikrobiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u  
Zagrebu, KMM KBC Zagreb  

http://www.ttf.unizg.hr/advancetex/
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Natječajni rok za program „Istraživački projekti“ je u 

pripremi te je predviđeno njegovo raspisivanje u veljači 

2019. godine. Detaljnije informacije o uvjetima i roku za 

prijave bit će obavljene na mrežnim stranicama  

Zaklade.                                         .  

Na natječajni rok ovoga programa zaključen u siječnju 

2018. godine primljeno je 319 projektnih prijedloga. 

Najviše je projektnih prijedloga, njih 94, stiglo u podru-

čju prirodnih znanosti. Drugo područje po broju prijava 

bilo je biomedicina i zdravstvo s 58 primljenih projekt-

nih prijedloga.                                                                       .  

 

 

 

U području tehničkih znanosti primljena su 54  

projektna prijedloga, u biotehničkim znanostima 44, u 

društvenim znanostima 38, a u humanističkim znanosti-

ma 31 projektni prijedlog.                                     . 

U postupak vrednovanja, koji je počeo u veljači i  

zaključen je u srpnju, bila su uključena dvadeset i tri 

panela Zaklade te više od 440 međunarodnih  

recenzenata. Za financiranje je prihvaćeno 146  

projekata, čime je prosječna prolaznost na natječajnom 

roku iznosila 45,76 posto.                                            .                                                      

.                                               

 

Istraživački projekti  

Raspisivanje sljedećeg natječajnog roka za program „Istraživački projekti“ previđeno je za veljaču 2019. 

godine.  

VIJESTI 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti  

Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ zatvoren je u  
rujnu 2018. godine.                                                 . 
Ukupno su primljene 183 prijave od kojih 31 iz  
područja biomedicine i zdravstva, 21 iz biotehničkih 
znanosti, 12 iz društvenih znanosti, 16 iz humanistič-
kih znanosti, 4 iz interdisciplinarnih znanosti, 58 iz 
prirodnih znanosti i 41 iz područja tehničkih  
znanosti. 
 

Jedna prijava nije uspješno prošla administrativnu 
provjeru.  
Na temelju rezultata vrednovanja i preporuka odbo-
ra za vrednovanje, za financiranje je prihvaćeno uku-
pno 176 prijava i to 31 iz područja biomedicine i 
zdravstva, 19 iz biotehničkih znanosti, 10 iz društve-
nih znanosti, 15 iz humanističkih znanosti, četiri iz 
interdisciplinarnih znanosti, 58 iz prirodnih znanosti i 
39 iz područja tehničkih znanosti. 

 

CroFEM, autor:  A.Vukušić  

http://crojfe.sumfak.hr/
http://crojfe.sumfak.hr/
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U listopadu 2018. godine svečano su potpisani  
ugovori o dodjeli sredstava za projekte financirane u 
okviru „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 
2017 - 2023“ (Croatian-Swiss Research Programme 
2017 – 2023, CSRP), koji provode Hrvatska zaklada za 
znanost i Švicarska nacionalna zaklada za znanost. 
Navedenim programom osigurani su preduvjeti za 
uspješne znanstveno-istraživačke projekte kojima će 
se postići bliska suradnja između hrvatskih i  
švicarskih znanstvenika te prijenos znanja, vještina i 
tehnologija. .                                                 
Pokazatelj velikog zanimanja za ovakvu vrstu  
natječaja je broj od 111 primljenih projektnih prijed-
loga, od čega je 6 projektnih prijedloga iz područja 
biotehničkih znanosti, 14 iz društvenih znanosti, 3 iz 
humanističkih znanosti, 23 iz područja biomedicine i 
zdravstva, 34 iz prirodnih znanosti, 14 iz tehničkih 
znanosti te 17 u interdisciplinarnom području.                                   
Za provedbu postupka vrednovanja bila je nadležna 
Švicarska nacionalna zaklada za znanost te je u me-
đunarodnom vrednovanju, provedenom od ožujka 
do kolovoza, vrednovano 106 projektnih prijedloga, a 
financirano je 11 projekata. Osam projekata provodit 
će se na Sveučilištu u Zagrebu, jedan na Sveučilištu u 
Rijeci, a dva na institutima.  

 
 
 

Hrvatsko-švicarski istraživački program   

     Od 106 projektnih prijedloga upućenih u vrednovanje, za financiranje je prihvaćeno 11 projekata  

VIJESTI 

Početkom siječnja 2019. godine Hrvatska zaklada za 
znanost raspisat će natječaj za financiranje projekata 
u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstveni-
cima u dijaspori „Znanstvena suradnja“. Svrha Pro-
grama je prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sus-
tav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva 
kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. 
Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja 
znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umreža-
vanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvi-
jat će se i osnaživati kompetencije za sudjelovanje na 
natječajima europskih i međunarodnih organizacija. 

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predvi-
đena je provedba znanstveno-istraživačkih projeka-
ta u svim znanstvenim područjima u traja-
nju najdulje do 31. svibnja 2023. godine (planirani 
početak projekata je u listopadu 2019. godine) te 

zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika u 
ranoj fazi razvoja karijere. Proračun svakoga projek-
ta može biti između 1.000.000,00 i 2.200.000,00 ku-
na, a financirat će se provođenje znanstvenog istra-
živanja, nabava opreme, ukupan trošak plaća mladih 
znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi. 

Natječaj za prijavu projektnih prijedloga bit će otvo-
ren dva mjeseca. 

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“   

CroFEM 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2526
http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2526
http://crojfe.sumfak.hr/
https://udruge.gov.hr/svicarsko-hrvatski-program-suradnje/4257
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„Quantera Call 2019“, raspisan u okviru mreže  
QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologi-
es), drugi je transnacionalni poziv na podnošenje 
prijedloga iz istraživanja u području kvantnih  
tehnologija. Pozivom je obuhvaćeno pet glavnih te-
ma u području kvantnih tehnologija: kvantna  
komunikacija, kvantna simulacija, kvantno          
 

računanje, kvantne informacijske znanosti i kvantno 
mjeriteljstvo.  
Natječaj je osmišljen isključivo za projektne  
konzorcije koji se trebaju sastojati od najmanje tri 
istraživačke skupine iz barem tri od dvadeset pet 
država koje sudjeluju u natječaju.                                  .  
 

Quantera 2019 

Do 18. veljače 2019. otvoren je natječaj Quantera 2019, transnacionalni poziv za projektne konzorcije 

od najmanje tri istraživačke skupine iz tri različite države  

VIJESTI 

Partnerstvo u istraživanjima  

U 2018. godini raspisani su novi natječajni rokovi za 
najdugovječniji program Zaklade „Partnerstvo u  
istraživanjima“. Programom se potiče suradnja  
istraživača s javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih 
instituta u Republici Hrvatskoj i gospodarstva,  
odnosno izvanproračunskih izvora financiranja iz 
zemlje i inozemstva.                                               .  
Na natječajni rok u srpnju prijavljen je jedan projekt-
ni prijedlog, u području biomedicine i zdravstva, no 
na temelju rezultata međunarodne recenzije  
 
 

prijedlog nije prihvaćen za financiranje.                       .  
Na drugi natječajni rok, u prosincu, prijavljeno je pet 
projektnih prijedloga: dva u području tehničkih  
znanosti te po jedan u području biomedicine i zdrav-
stva, biotehničkim znanostima i interdisciplinarnom 
području znanosti.                                            .  
Nakon administrativne provjere, projektni prijedlozi 
s drugog natječajnog roka bit će upućeni u postupak 
vrednovanja, a konačni se rezultati vrednovanja  
očekuju u ožujku 2019. godine. 

izvor: www.pexeles.com    

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53
http://www.hrzz.hr/default.aspx?ID=2529
https://www.pexels.com/photo/sky-space-telescope-universe-41951/
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U istraživanjima u okviru projekta primijenjen je  
holistički i interdisciplinarni pristup izučavanju  
makroekonomskih kretanja s posebnim naglaskom 
na uključivanje psiholoških faktora u ekonometrijsko 
modeliranje. Istraživanja su temeljena na rezultati-
ma anketa pouzdanja poduzeća i potrošača (engl. 
Business and Consumer Survey, BCS). Upravo je  
nedavna globalna financijska kriza otvorila niz  
područja u kojima se korisnima pokazala uporaba 
pokazatelja ekonomskog sentimenta i ostalih BCS 
rezultata.  
Realizacijom projekta postignute su višestruke meto-
dološke inovacije u istraživanju teško mjerljivih čim-
benika kao što su percepcije i očekivanja ekonom-
skih subjekata te je time učinjen značajan iskorak u 
korištenju ovih nedovoljno poznatih i neprimjenjiva-
nih rezultata u praćenju i prognoziranju  
makroekonomskih kretanja na razini EU kao i po  
pojedinim nacionalnim gospodarstvima. Tako je  
nelinearnom optimizacijom ponderacijske strukture 
metodološki unaprijeđen sustav izračuna pokazate-
lja ekonomskog sentimenta na razini EU. Analizom 
sadržaja medijskih objava definiran je pokazatelj op-
timizma na tržištu vrijednosnica i određena priroda 
njegove povezanosti sa stopama burzovnih prinosa.  

Istraženo je kako tržište vrijednosnica reagira na šo-
kove u ekonomskom sentimentu.  .  
Dobivene su i nove spoznaje o neracionalnosti  
inflacijskih očekivanja potrošača i (ne)mogućnosti 
potrošača da predvide promjene cijena. Istraživao se 
potrošački sentiment kao psihološka odrednica  
cijena nekretnina, a percepcije menadžera o likvid- 
nosti poduzeća upotrijebljene su u konstruiranju 
pokazatelja likvidnosti za hrvatsko gospodarstvo. 
Višestruko je potvrđena korisnost percepcije potro-
šača o financijskim teškoćama njihovih kućanstava i 
njihova povezanost sa standardnim mjerama  
siromaštva u EU.                                       . 
Istraživanje je rezultiralo objavljivanjem 29  
znanstvenih radova u časopisima citiranim u  
respektabilnim bazama i jednom znanstvenom  
knjigom. Dvoje mladih znanstvenika doktoriralo je u 
području bihevioralne makroekonomije izučavanjem 
uloge potrošačkog i općenito ekonomskog  
sentimenta u modeliranju inflacije te u mjerenju  
ekonomske neizvjesnosti.                                     .  
 
 
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija                                        .                                        
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

 
Istraživački projekt „Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih 
trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene“  

  RAD ZAKLADE 

 

Tijekom četverogodišnjeg istraživanja objavljeno je 29 znanstvenih radova i jedna knjiga te je dvoje  

mladih znanstvenika doktoriralo 

http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/prof-dr-sc-mirjana-cizmesija-30386/projekt-hrzz-ip-11-2013/rezultati-istrazivanja-21764/rezultati-istrazivanja-33999/33999
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Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb  

V. Nazora 2, 51410 Opatija 

T + 385 (0)51 228 690 

E    ana@hrzz.hr 

www.hrzz.hr 

       Ako želite primati Glasnik Zaklade, pozivamo Vas da se javite na adresu e-pošte: glasnik@hrzz.hr 

RAD ZAKLADE 

Hrvatsko oftalmološko nazivlje (HON), prof. dr. sc. Mladen Bušić, 
Klinička bolnica “Sveti Duh”  

Hrvatska zaklada za znanost 

 
Vrednovanje izvješća Istraživačkih projekata i Uspostavnih istraživačkih projekata  

Tijekom 2018. godine Uredu za programe i projekte  

podneseno je 508 izvješća Istraživačkih projekata i  

Uspostavnih istraživačkih projekata, od čega 318 perio-

dičnih i 190 završnih.                                         . 

U postupak vrednovanja navedenih izvješća uključeno 

je 430 vrednovatelja, a uz njih provedbu projekata  

pratila su i dvadeset tri neovisna stručnjaka. Zadatak je 

neovisnih stručnjaka nadgledati provedbu većeg broja 

projekta u određenom znanstvenom polju ili grupi  

srodnih polja, imenovati vrednovatelje za projekte te 

temeljem ocjena i komentara vrednovatelja donositi  

 

preporuku o postupanju s projektima za  

Upravni odbor Zaklade.                                    .                    

Osim toga, tijekom provedbe projekata neovisni  

stručnjaci zaduženi su i za obradu zahtjeva za  

izmjenama te za rješavanje ostalih pitanja vezano uz 

provedbu projekata. Praćenjem provedbe većeg broja 

projekata, uloga neovisnog stručnjaka osigurava ujed-

načavanje postupanja i preporuka te brigu o provedbi 

pravilnika i propisa HRZZ-a.                                       .  

Uloga neovisnog stručnjaka detaljno je pojašnjena u 

Priručniku za praćenje financiranih projekata.  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

105. sjednica Upravnog odbora 

 

(17. siječnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade    

1A OBAVIJEST O BROJU ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (IP-01-2018)  

1B OSTAVKE, IZUZEĆE I UKLJUČENJE NOVIH ČLANOVA PANELA ZA VREDNOVANJE 

2. Projekti Zaklade 

2A ZAMOLBE 

2B PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

106. sjednica Upravnog odbora 

 

(24. siječnja 2018.) 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 104. i 105. sjednice Upravnog odbora 

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU 

3B NABAVA PROGRAMA EXPERT LOOKUP 

3C DORADA ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

3D PROGRAM “POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA” 

– OBRAZAC ZA IZVJEŠĆE 

3E IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA 

3F ETIČKA PITANJA I PITANJA ZNANSTVENE ČESTITOSTI 

4. Natječaji Zaklade 

4A NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4B NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017, REZERVNA RANG LISTA 

4C NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – DRUŠTVENE ZNANOSTI 

4D NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017. - PRIGOVORI NA REZULTATE 

VREDNOVANJA 

4E NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – MIŠLJENJE ETIČKOG POVJERENSTVA 

4F UKLJUČIVANJE NOVIH ČLANOVA PANELA ZA VREDNOVANJE 

4G NATJEČAJ IZGRADNJA HRVATSKOG STRUKOVNOG NAZIVLJA, STRUNA-09-2017 – FINANCIJSKI 

PREGOVORI 

4H UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ČLANOVA PANELA ZA VREDNOVANJE ZA HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI 

PROGRAM 

4I NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – ADMINISTRATIVNA PROVJERA 

4J NATJEČAJ “POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA” – 

REZULTATI NATJEČAJA 

4K OBAVIJEST O BROJU ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA NATJEČAJ „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH 

ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ (DOK-01-2018)  

5. Projekti Zaklade 

5A PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA – 

REZULTATI PERIODIČNIH IZVJEŠĆA 

5B PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5C MIŠLJENJE ETIČKOG POVJERENSTVA 



5D SLUŽBENI POSJETI 

5E PRIGOVORI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

107. sjednica Upravnog odbora 

 

(16. veljače 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A DOKUMENTI ZA ISPLATU PLAĆE MLADIH ISTRAŽIVAČA U SKLOPU USPOSTAVNIH ISTRAŽIVAČKIH 

PROJEKATA 

2. Projekti Zaklade 

2A ZAMOLBE 

2B PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA  

2C PRIGOVORI  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

108. sjednica Upravnog odbora 

 

(21. veljače 2018.) 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 106. i 107. sjednice Upravnog odbora 

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora    

3. Rad Zaklade 

3A UTVRĐIVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAKLADE ZA 2017. (IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 

2017., BILANCA NA DAN 31.12.2017., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU I 

IZVJEŠTAJI O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA)  

3B IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. 

DO 31. PROSINCA 2017. GODINE – INDEKSI IZVRŠENJA 

3C IZVJEŠĆE S PROVEDENOG POPISA IMOVINE I OBVEZA ZAKLADE ZA 2017. GODINU 

3D NABAVA „NETWORK-ATTACHED STORAGE“ (NAS) ZA MREŽNU POHRANU PODATAKA 

3E PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA 

3F IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAKNADAMA PUTNIH I DRUGIH TROŠKOVA NA SLUŽBENOM 

PUTOVANJU 

3G ODRŽAVANJE ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – DODATAK UGOVORU 

3H PRIHODI OSTVARENI IZ RASPODJELE DOBITI U SLUČAJU KOMERCIJALIZACIJE INTELEKTUALNIH TVOREVINA 

NASTALIH KAO REZULTAT PROVOĐENJA PROJEKTA – NAKLADA SLAP 

3I SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME 

3J ZAPOŠLJAVANJE – KOORDINATOR ESF POTPORA 

3K ZAPOŠLJAVANJE – „KOORDINATOR ZNANSTVENIH PROJEKATA I PROGRAMA - 2. VRSTE“   

4. Natječaji Zaklade 

4A NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4B NATJEČAJ „USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“, ROK 05-2017, REZERVNA RANG LISTA 

4C NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – DRUŠTVENE ZNANOSTI 

4D NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – ADMINISTRATIVNA PROVJERA 

4E NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – PRVI KRUG VREDNOVANJA 

4F NATJEČAJ „IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA“  

4G EUROPSKI SOCIJALNI FOND - SAŽETAK ZA PROGRAM FINANCIRANJA POSLIJEDOKTORANADA 

5. Projekti Zaklade 

5A PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5C PRIGOVORI 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

109. sjednica Upravnog odbora 

 

(16. ožujka 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Natječaji Zaklade 

1A HRVATSKO - ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM - „SPORAZUM O PODJELI DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI 

VEZANIH UZ PRAĆENJE I FINANCIRANJE U PROVEDBI  „HRVATSKO-ŠVICARSKOG PROGRAMA 

ISTRAŽIVANJA“  

1B TENURE TRACK PILOT PROGRAMME – USVAJANJE DOKUMENTACIJE 

1C PROJEKT „FORMALNO OBRAZOVANJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“  

2. Projekti Zaklade 

2A MOLBE 

2A PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

2C PRIGOVORI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

110. sjednica Upravnog odbora 

 

(28. ožujka 2018.) 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

   

1. Usvajanje Zapisnika sa 108. i 109. sjednice Upravnog odbora 

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU 

3B GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU 

3C FINANCIRANJE PLAĆA POSLIJEDOKTORANADA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA IZ PROGRAMA „ISTRAŽIVAČKI 

PROJEKTI“, NATJEČAJNI ROK 06-2016 (DRUŠTVENO I HUMANISTIČKO PODRUČJE)  

3D IZMJENE I DOPUNE PRIRUČNIKA ZA PRAĆENJE FINANCIRANIH PROJEKATA 

3E OSTAVKA VODITELJICE STALNOG ODBORA PROGRAMA „IZGRADNJA HRVATSKOG STRUKOVNOG 

NAZIVLJA“  

3F IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVLJAČKOG ODBORA ZA HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM 

2017.-2023.  

3G IMENOVANJE ČLANA I ZAMJENE ČLANA ZA UPRAVLJAČKI ODBOR ZA TENURE TRACK PILOT PROGRAMME 

3H OSTAVKA ČLANA PANELA ZA VREDNOVANJE 

3I RADNA SKUPINA ZA NACRT ETIČKOG KODEKSA 

4. Natječaji Zaklade 

4A NATJEČAJ „ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“, ROK 01-2018 – PRVI KRUG VREDNOVANJA – PREGLED I REZULTATI 

4B NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA 

4C PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PROGRAM „PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA“  

4D NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4E NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – IZVJEŠĆE 

4F NATJEČAJ „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“: 

REZULTATI VREDNOVANJA PRIJAVA S NATJEČAJNOG ROKA 01-2018 

4G OTVARANJE NATJEČAJA ZA „PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA POTPORU EUROPSKOG 

ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA“  

4H PROGRAM SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI -  „ZNANSTVENA SURADNJA“ – 

SAŽETAK OPERACIJE 

5. Projekti Zaklade 

5A MOLBE 

5B PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5C SLUŽBENI POSJETI 

5D PRIGOVORI  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

111. sjednica Upravnog odbora 

 

(16. travnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017. I 2018. GODINU 

2. Natječaji Zaklade 

2A NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

2B PRIJEDLOG ČLANOVA PANELA ZA VREDNOVANJE ZA HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM 

3. Projekti Zaklade 

3A MOLBE 

3B PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

112. sjednica Upravnog odbora 

 

(26. travnja 2018.) 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

   

1. Usvajanje Zapisnika sa 110. i 111. sjednice Upravnog odbora 

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A UTVRĐIVANJE TROMJESEČNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZAKLADE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. 

DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE  

3B IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. 

DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE – INDEKSI IZVRŠENJA 

3C IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU 

3D USVAJANJE ETIČKOG KODEKSA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 

3E DORADA EPP SUSTAVA ZA RASPISIVANJE NOVOG NATJEČAJNOG ROKA ZA PROGRAM „TENURE TRACK 

PILOT PROGRAM“ (TTP-2018-07)  

3F TENURE TRACK PILOT PROGRAM – PROVEDBA PROMOCIJE PROGRAMA 

3G PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA – 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA  

4. Natječaji Zaklade 

4A NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA 

4B NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 05-2017 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4C PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PROGRAM „PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA“  

4D PROGRAM SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI -  „ZNANSTVENA SURADNJA“ – 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

5. Projekti Zaklade 

5A PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5B PRIGOVORI 

5C NASTAVAK PROVEDBE PROJEKTA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

113. sjednica Upravnog odbora 

 

(23. svibnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) – USVAJANJE DOKUMENATA 

1B NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR ESF POTPORA 

2. Projekti Zaklade 

2A MOLBE 

2B PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

2C PRIGOVORI 

2D IZMJENA IZNOSA RATA SREDSTAVA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

114. sjednica Upravnog odbora 

 

(5. lipnja 2018.) 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

   

1. Usvajanje Zapisnika sa 112. i 113. sjednice Upravnog odbora 

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZNANSTVENU ČESTITOST 

3B PANEL PZ P1 BIOLOGIJA - OSTAVKA ČLANA PANELA ZA VREDNOVANJE 

3C ZAPOŠLJAVANJE - ODJEL MEĐUNARODNE PROGRAME I FONDOVE 

3D UGOVORI O RADU - ODJEL ZA ZNANSTVENE PROJEKTE I PROGRAME 

3E ISPLATA REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENICIMA ZAKLADE ZA 2018. GODINU 

4. Natječaji Zaklade 

4A NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – PREGLED STATUSA VREDNOVANJA 

4B NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA – 

TEHNIČKE ZNANOSTI 

4C NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA - 

BIOLOGIJA 

4D NATJEČAJ I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – 

IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“  

4E NATJEČAJ “POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA” – 

REZULTATI NATJEČAJA 

5. Projekti Zaklade 

5A „PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA ZA 

RAZDOBLJE OD 2015. DO 2016. GODINE“ – INFORMACIJE O PROVEDBI PROGRAMA 

5B MOLBE 

5C PERIODIČNA, ZAVRŠNA I IZVANREDNA IZVJEŠĆA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

115. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(27. lipnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ZAKLADE U SEKTORSKIM ODBORIMA ZA PRAĆENJE PROVEDBE 

OPERACIJA KOJE SE FINANCIRAJU KAO IZRAVNE DODJELE SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3. 

„OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE“ OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI 

POTENCIJALI 2014.-2020.  

2. Projekti Zaklade 

2A PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ –

PERIODIČNA IZVJEŠĆA 

2B ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI –PERIODIČNA IZVJEŠĆA 

2C MOLBE 

2D PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH 

PROMJENA – ISPRAVAK IZNOSA DRUGE RATE 

2E PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

116. sjednica Upravnog odbora 

 

(5. srpnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 114. i 115. sjednice Upravnog odbora  

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A IMENOVANJE VRŠITELJICE DUŽNOSTI  IZVRŠNOG DIREKTORA 

3B DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU 

3C POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE - ODRŽAVANJE ICT INFRASTRUKTURE ZA 2018./2019. 

GODINU 

3D POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE - RENOVACIJA SANITARNOG ČVORA U UREDU U ZAGREBU 

3E NABAVA DORADE EPP SUSTAVA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA PROGRAM „ZNANSTVENA 

SURADNJA“  

3F FINANCIJE – REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAKLADE U 2018. GODINI 

3G FINANCIJE – REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA AKTIVNOSTI HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI 

PROGRAM U 2017. I 2018. GODINI 

3H FINANCIJE – REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA AKTIVNOSTI TENURE TRACK PILOT PROGRAM U 2017. 

I 2018. GODINI  

3I OTVARANJE POSEBNOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA POTREBE PROVEDBE PROGRAMA 

„PROGRAMA SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI ZNANSTVENA SURADNJA“, 

SU-FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 

3J POSUDBA ZA PROGRAM ZNANSTVENA SURADNJA  

3K GDPR PROCEDURA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

3L PRIJEDLOG UGOVORA ZA DODJELU SREDSTAVA ZAKLADE PO NATJEČAJU „ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“  

3M PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH 

PROMJENA – ZAHTJEV ZA PRODUJENJE TRAJANJA PROJEKTA I PREGLED TRENUTNOG STANJA 

4. Programi Zaklade 

4A REZULTATI VREDNOVANJA NATJEČAJA IP-01-2018 

4B IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE ČLANOVA PANELA ZA VREDNOVANJE 

4C IMENOVANJE ČLANOVA PANELA ZA TENURE TRACK PILOT PROGRAMME 

4D OSNIVANJE ODBORA ZA VREDNOVANJE NATJEČAJNOG ROKA IP-01-2018 

4E POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE QUANTERA NATJEČAJU 2019 

5. Projekti Zaklade 

5A PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5B PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ – 

PRVA PERIODIČNA IZVJEŠĆA 

5C MOLBE 

5D MIŠLJENJE POVJERENSTVA ZA ZNANSTVENU ČESTITOST 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

117. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(24. srpnja 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad ZakladeError! Bookmark not defined. 

1A UTVRĐIVANJE POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZAKLADE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 

2018. DO 30. LIPNJA 2018. GODINE 

1B IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. 

DO 30. LIPNJA 2018. GODINE – INDEKSI IZVRŠENJA 

1C IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 

1D SUDJELOVANJE U PROJEKTU „TECHNO-PAST TECHNO-FUTURE: EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT“ 

TPTF_ERN 

1E NAJAM MICROSOFT AKADEMSKIH LICENCI ZA 2018./2019. GODINU 

1F ZAPOŠLJAVANJE – KOORDINATOR MEĐUNARODNIH NATJEČAJA 

1G ZAPOŠLJAVANJE – KOORDINATOR ESF POTPORA 

1H NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR ZNANSTVENIH PROJEKATA I PROGRAMA 3. VRSTE 

2. Projekti Zaklade 

2A PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ – 

PERIODIČNA IZVJEŠĆA 

2B ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

2C MOLBE 

2D NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA 

2E FINANCIJSKI PREGOVORI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

118. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(23. kolovoza 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU 

2. Projekti Zaklade 

2A PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH 

PROMJENA – IZMJENA IZNOSA DRUGE RATE 

2B PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA HRZZ PROJEKATA 

 

  



 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

119. sjednica Upravnog odbora 

 

(14. rujan 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 116., 117. i 118. sjednice Upravnog odbora  

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZAKLADE 

3B IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU 

3C PLAN URUDŽBENOG ZAPISNIKA ZA 2018. GODINU I IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UREDSKOM 

POSLOVANJU 

3D SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME 

3F ZAPOŠLJAVANJE – KOORDINATORI ZNANSTVENIH PROJEKATA I PROGRAMA 3. VRSTE 

3G UGOVOR O DJELU ZA NEOVISNE STRUČNJAKE 

4. Programi Zaklade 

4A NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4B NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018. - PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA 

4C OSNIVANJE ODBORA ZA VREDNOVANJE NATJEČAJNOG ROKA IP-01-2018 

4C UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA PO NATJEČAJU „HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM 

2017.-2023.“ I LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ODOBRENA OD STRANE UPRAVLJAČKOG ODBORA 

4D IMENOVANJE PREDSTAVNIKA I ZAMJENE ZAKLADE U POVJERENSTVU ZA PRAĆENJE U OKVIRU 

ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE 

4E IMENOVANJE ČLANA ETIČKOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U 

ZNANSTVENE SVRHE 

4F IMENOVANJE ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZNANSTVENU ČESTITOST 

4G SUDJELOVANJE U PROJEKTU „TECHNO-PAST TECHNO-FUTURE: EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT“ 

TPTF_ERN 

4H OBAVIJEST O BROJU ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA NATJEČAJ „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH 

ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ (DOK-09-2018)  

4I IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU PILOT PROGRAM“ (TTP-2018-07)  

5. Projekti Zaklade 

5A PERIODIČNA, IZVANREDNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5B MOLBE 

5C PRIGOVORI 

5D RAZNO 

6. Razno 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

120. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(10. listopada 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A ISPLATE SREDSTAVA ZA NATJEČAJNI ROK ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-18 – DOKUMENTACIJA 

1B „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ – 

TROŠKOVI ŠKOLARINE 

1C ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE – OVLAŠTENJA 

1D REZULTATI INTERNOG NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO „KOORDINATOR ZNANSTVENIH PROJEKATA I 

PROGRAMA – 2. VRSTE“  

1E PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O UREDSKOM POSLOVANJU 

2. Projekti Zaklade 

2A PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ – 

PERIODIČNA IZVJEŠĆA 

2B ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

2C MOLBE I OČITOVANJA 

2D SLUŽBENI POSJET 

2E NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

2F SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA 

2G KONZORCIJSKI SPORAZUM ZA PROJEKT „TECHNO-PAST TECHNO-FUTURE: EUROPEAN RESEARCHERS' 

NIGHT“ TPTF_ERN 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

121. sjednica Upravnog odbora 

 

(26. listopad 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 119 i 120. sjednice Upravnog odbora  

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA IZVRŠNOG DIREKTORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 

3B NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR ZNANSTVENIH PROJEKATA I PROGRAMA 2. VRSTE 

3C IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2018. 

DO 30. RUJNA 2018. GODINE – INDEKSI IZVRŠENJA 

3D UTVRĐIVANJE DEVETOMJESEČNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZAKLADE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 

2018. DO 30. RUJNA 2018. GODINE 

3E PRED-FINANCIRANJE PROGRAMA „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH 

DOKTORA ZNANOSTI“  

3F OSNIVANJE ODBORA ZA VREDNOVANJE NATJEČAJNOG ROKA IP-01-2018 

3G IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE POVJERENSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM SURADNJE S 

HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI `ZNANSTVENA SURADNJA´ - JAVNI NATJEČAJ 

3H NABAVA PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA PROGRAM SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U 

DIJASPORI „ZNANSTVENA SURADNJA“  

4. Programi Zaklade 

4A NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4B NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – PRIGOVORI NA REZULTATE VREDNOVANJA 

4C NATJEČAJ PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI. 

ROK 09-2018 - REZULTATI VREDNOVANJA 

4D POSTUPAK VREDNOVANJA IZVJEŠĆA – PROGRAM POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME 

EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA 

4E IMENOVANJE NEOVISNOG STRUČNJAKA ZA PRAĆENJE PROVEDBE HRZZ PROJEKATA 

4F PRISTUPANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST QUANTERA KONZORCIJU I POZIVU ZA 2019. GODINU 

4G SUDJELOVANJE ZAKLADE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU MULTILATERAL LEAD AGENCY SPORAZUMA 

5. Projekti Zaklade 

5A PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ – 

PERIODIČNA IZVJEŠĆA – PRVO PERIODIČNO IZVJEŠĆE 

5B ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5C MOLBE 

5D PRIGOVORI 

6. Razno  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

122. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(16. studenog 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

 

1. Rad Zaklade 

1A IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA 

1B IZMJENA I DOPUNA PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA ZAKLADE ZA 

2018. GODINU 

1C ISPLATA BOŽIĆNICE I DARA ZA DIJETE ZAPOSLENICIMA ZAKLADE ZA 2018. GODINE 

2. Natječaji Zaklade 

2A NATJEČAJ FONDA „JEDINSTVO UZ POMOĆ ZNANJA“ U OKVIRU PROGRAMA „POVEZIVANJE 

ZNANSTVENIKA“ TE POTPORE „STJECANJE ISKUSTVA“  

3. Projekti Zaklade 

3A REZULTATI VREDNOVANJA NATJEČAJA TENURE TRACK PILOT PROGRAMME 

3B ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

3C MOLBE I PRIGOVORI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

123. sjednica Upravnog odbora 

 

(23. studeni 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 121 i 122. sjednice Upravnog odbora  

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A ODLUKA O MATERIJALNIM PRAVIMA ZAPOSLENIKA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 

3B ODLUKA O ODABIRU U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE DORADE I ODRŽAVANJA WEB 

PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA ELEKTRONIČKI SUSTAV PRIJAVE, VOĐENJA I PRAĆENJA PROJEKATA I MREŽNIH 

STRANICA (EPP SUSTAV) ZA NATJEČAJ ZNANSTVENA SURADNJA TE OSTALE NATJEČAJE 

3C PROCEDURA ZAPRIMANJA E-RAČUNA 

3D FINANCIRANJE DIJELA BOŽIĆNICE ZA „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA 

NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“, ROK 01-2018 

3E REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO „KOORDINATOR ZNANSTVENIH PROJEKATA I PROGRAMA“  

4. Programi Zaklade 

4A NATJEČAJ „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ 

ROK 09-2018 - REZULTATI VREDNOVANJA 

4B NATJEČAJ „PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA“ - REZULTATI VREDNOVANJA 

4C NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, ROK 01-2018 – FINANCIJSKI PREGOVORI 

4D POSTUPAK PRAĆENJA PROJEKATA – NEGATIVNE PREPORUKE NAKON VREDNOVANJA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA 

4E IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PROGRAM SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U 

DIJASPORI „ZNANSTVENA SURADNJA“  

5. Projekti Zaklade 

5A ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI –PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

5B MOLBE 

5C PRIGOVORI 

6. Razno 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

124. e-sjednica Upravnog odbora 

 

(13. prosinca 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Rad Zaklade 

1A TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU 

1B ČETVRTA IZMJENA PLANA NABAVE 

1C FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAKLADE - POPIS IMOVINE 

1D UTVRĐIVANJE SVRHE KORIŠTENJA BUSINESS MASTERCARD KARTICE ZAGREBAČKE BANKE 

1E UTVRĐIVANJE ROKOVA ZA ZAPRIMANJE KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE 

1F RAZRJEŠENJE ČLANICE PANELA ZA VREDNOVANJE 

2. Natječaji Zaklade 

2A OTVARANJE NATJEČAJA ZA PROGRAM SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI 

„ZNANSTVENA SURADNJA“  

2B TROŠKOVI ŠKOLARINE – IZMJENA ODLUKE 

3. Projekti Zaklade 

3A DOKTORANDI – DRUGO PERIODIČNO IZVJEŠĆE 

3B PROJEKTI - PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 

3C MOLBE 

3D PRIGOVORI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

125. sjednica Upravnog odbora 

 

(20. prosinac 2018.) 

 

 

 

 

 

[Hrvatska zaklada za znanost 

Ilica 24, 10000 Zagreb;  

Nazorova 2, 51410 Opatija 

051 228 690; www.hrzz.hr ] 

http://www.hrzz.hr/


DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 123. i 124. sjednice Upravnog odbora  

2. Izvješće predsjednika Upravnog odbora 

3. Rad Zaklade 

3A PLAN RADA ZA 2019. GODINU 

3B FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU 

3C PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 

3D PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA ZAKLADE ZA 2019. GODINU 

3E ODLUKA IZVRŠNA DIREKTORICA 

3F FINANCIRANJE DIJELA REGRESA ZA „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA 

NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“, ROK 01-2018 

3G FINANCIRANJE NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – 

IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“, ROK 01-2018 

3H PRAVILNIK O RADU 

3I PRAVILNIK O NAKNADAMA PUTNIH I DRUGIH TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU, PROČIŠĆENI TEKST 

3J PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA 

3K PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2019. GODINU 

4. Programi Zaklade 

4A PREGOVORI O RADNOM I FINACIJSKOM PLANU ZA NATJEČAJ IP-01-2018 

4B POSTUPAK PRAĆENJA PROJEKATA – NEGATIVNE PREPORUKE NAKON VREDNOVANJA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA 

4C IZMJENA OPISA OCJENA U OBRASCIMA ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA ZA HRZZ PROJEKTE 

4D NACRT ZAKLJUČAKA ODBORA ZA VREDNOVANJE NATJEČAJNOG ROKA IP-2018 

4E OTVARANJE NOVOG CIKLUSA NATJEČAJA ISTRAŽIVAČKI I USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI, 

NATJEČAJNI ROK 2019.  

4F IMENOVANJE KOORDINATORA I NEOVISNOG STRUČNJAKA, PROGRAM STRUNA 

4G UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA PO NATJEČAJU „TENURE TRACK PILOT PROGRAMME“  

4H FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAKLADE – PROVEDBA PROGRAMA SURADNJE S HRVATSKIM 

ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI „ZNANSTVENA SURADNJA“  

4I IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZA PROGRAMOM SURADNJE S 

HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI „ZNANSTVENA SURADNJA“  

4J PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA – 

TEHNIČKI ISPRAVAK ODLUKE 

5. Projekti Zaklade 

5A PERIODIČNA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA 



5B SLUŽBENI POSJETI 

5C MOLBE 

5D PRIGOVORI 

6. Razno 

 



















HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST 

Priručnik za praćenje 

financiranih projekata 
      
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je Priručnik za praćenje financiranih projekata na 110. sjednici 

održanoj 28. ožujka 2018. godine, broj: O-1171-2018 te se isti primjenjuje počevši od 01. studenog 2018. godine. 
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Uvod  

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: „Zaklada“) provodi sustavno praćenje i  

vrednovanje napretka financiranih projekta: provođenja projektnih aktivnosti, 

raspolaganja dodijeljenim financijskim sredstvima te poštivanja ugovornih obveza.  

Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava (dalje u tekstu: „Ugovor“) koji su potpisali sa 

Zakladom, voditelji projekata obvezni su podnositi periodična izvješća o izvršenju radnoga 

i financijskoga plana projekta te po završetku projekta završna izvješća. Periodično izvješće 

podnosi se u roku od 15 dana od datuma završetka svakoga izvještajnog razdoblja dok se 

završno izvješće podnosi u roku od 30 dana od datuma završetka projekta. Datumi početka 

i završetka projekta definirani su Ugovorom te se prema njima određuje trajanje 

projektnoga razdoblja i rokovi za podnošenje izvješća. 

Ovisno o vrsti programa moguće je propisati drugačiji način podnošenja izvješća.  

Voditelji projekata obvezni su i izvan rokova za podnošenje periodičnih izvješća, a na 

temelju pisanoga zahtjeva nadležnoga tijela Zaklade, dostaviti izvješće o ispunjavanju 

ugovornih obveza te svu zatraženu dokumentaciju (izvanredno izvješće).  
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1. Periodična izvješća 

a) Redovita periodična izvješća 

U izvješće se mogu unijeti samo podaci vezani uz provedbu radnoga i financijskog plana 

projekta i ono treba sadržavati sve potrebne podatke, jasno, pregledno i sažeto iznesene, 

koji će omogućiti vrednovanje rezultata provedbe projekta.  

Izvješća se podnose u elektroničkome obliku na obrascima koje je utvrdila Zaklada, a 

sastoje se od opisnoga i financijskoga dijela. Obrasce za izvješće potpisuju voditelj projekta 

i čelnik ustanove te moraju imati pečat ustanove na za to predviđenim mjestima. 

 

Prilikom podnošenja izvješća voditelji su dužni dostaviti:  

 Obrazac za opisno izvješće 

 Tablicu koja je prilog opisnom izvješću, a sadrži podatke koji služe za 

prikupljanje podataka o napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdoblja 

 Priloge opisnom izvješću 

 Obrazac za financijsko izvješće 

 Popratne priloge (prateće financijske potvrde - fakture i obrazac Registar 

opreme) 

 Ostale dokumente (ukoliko je potrebno). 

 

Obrasci za izvješće koje je potrebno ispuniti te Upute za popunjavanje obrazaca za 

podnošenje izvješća dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade. 

U slučaju da se administrativnom provjerom utvrdi da nedostaje dio dokumentacije (npr. 

potvrda za učinjeni trošak), voditelji projekata imaju na raspolaganju 5 radnih dana za 

dostavu dopuna računajući od dana primitka obavijesti o potrebnim dopunama izvješća. 

Nakon isteka roka izvješće se upućuje u postupak vrednovanja i vrednuje prema 

informacijama koje su dostupne u izvješću. 

U slučaju da bilo koji dio podnesenoga izvješća nije podnesen u skladu s uputama Zaklade, 

a dokumentacija ne udovoljava osnovnim uvjetima za provedbu administrativnog pregleda, 

izvješće će se vratiti na doradu voditelju projekta. Ukoliko i nakon dopune izvješće ne 

zadovoljava administrativni pregled, ne sadrži isključivo one podatke koje bi trebalo 

sadržavati prema uputama ili dokumentacija nije uredno priložena, izvješće može biti 

negativno vrednovano.  

Kašnjenje u dostavi izvješća ili zatraženih dopuna izvješća predstavlja povredu Ugovornih 

obveza i može voditi ka prekidu financiranja projekta. U slučaju opravdanih razloga, HRZZ 

može produžiti rok za dostavu izvješća, no taj se rok može produžiti jednom, za razumno 

razdoblje kako se ne bi remetila ukupna provedba projekta.  

Kašnjenje u dostavi izvješća ili zatraženih dopuna nakon administrativnog pregleda vodi 

ka kašnjenju u vrednovanju i nastavku financiranja, stoga upućujemo korisnike programa 

da pomno pročitaju upute i vode računa o rokovima i načinu pripreme izvješća. 

Administrativna dopuna izvješća moguća je na zahtjev, jednom i samo u dijelovima 

izvješća za koje je dopuna zatražena. Ukoliko izvješće nije zadovoljilo administrativnu 

provjeru ne može se uputiti na vrednovanje. 
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Temeljem rezultata vrednovanja Upravni odbor Zaklade donosi odluku o prihvaćanju ili 

neprihvaćanju periodičnoga izvješća. Zajedno s obavijesti o rezultatima vrednovanja 

voditeljima projekata dostavljaju se i obrasci s komentarima i preporukama 

vrednovatelja.  

 

 

Slika 1. Postupak vrednovanja izvješća 

 

b) Izvanredna izvješća 

U slučaju da je periodično izvješće ocijenjeno ocjenom C voditelj projekta obvezan je nakon 

6 mjeseci podnijeti izvanredno izvješće. Izvanredno izvješće može se odrediti i u drugim 

slučajevima kada se kroz vrednovanje izvješća utvrde okolnosti koje zahtijevaju detaljnije 

praćenje provedbe projekta.  

Zajedno s rezultatima vrednovanja voditelju projekta se dostavljaju i preporuke 

vrednovatelja o ciljevima koje je potrebno ispuniti u narednih 6 mjeseci provođenja 

projekta.  

U Obrazac za izvanredno izvješće potrebno je navesti primjedbe koje su iznijeli 

vrednovatelji u Obrascu za vrednovanje periodičnog izvješća, informaciju je su li primjedbe 

vrednovatelja uvažene te opis ostvarenih rezultata (prema preporukama vrednovatelja). 

 

Financijski dio izvješća nije dio procjene izvanrednoga izvješća, no može biti zatraženo na 

zahtjev Zaklade. 

Temeljem informacija u Obrascu za izvanredno izvješće procjenjuje se postoji li pozitivan 

pomak u istraživanju te se donosi preporuka: 

 

Dostava redovitoga 
izvješća

Administrativna 
provjera

Vrednovanje 
izvješća

Donošenje konačne 
preporuke o 

izvješću

Odluka Upravnog 
odbora

Usklađivanje 
radnoga i 

financijskoga plana

Nastavak 
financiranja

Dopuna 

izvješća 

Pozitivna 

odluka 

Negativna odluka – 

prekid financiranja 

Preporuka C – 

izvanredno izvješće 
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a) Prihvaća se izvanredno izvješće i predlaže se nastavak financiranja projekta 

ili 

b) Ne prihvaća se izvanredno izvješće i predlaže se prekid financiranja projekta 

 

 
Slika 2. Postupak kod izvanrednog izvješća 

 

c) Skraćeno periodično izvješće – ocjene A  

Voditelji projekata čiji su projekti na prethodnom periodičnom izvješću ocijenjeni ocjenom 

A u terminu predviđenom za dostavu idućega izvješća podnose skraćeno periodično 

izvješće. S obzirom da su vrednovatelji prilikom vrednovanja prethodnoga izvješća 

procijenili kako je ostvaren odličan napredak u istraživanju u odnosu na radni plan 

projekta, za iduće izvješće voditelji u opisnom dijelu izvješća navode samo informacije o: 

 Ostvarenim rezultatima 

 Odstupanjima od radnoga plana 

 Istraživačkoj grupi 

 Mogućim rizicima ostvarenja radnoga plana u narednome razdoblju 

 Ostalim rezultatima nastalim unutar razdoblja za koje se izvješće podnosi, a za koje 

voditelj smatra da je nužno istaknuti. 

Uz opisni dio voditelji su obvezni dostaviti i financijski dio izvješća sa svim prilozima kao i 

prilikom predaje redovitoga periodičnog izvješća. 

 

d) Međufinanciranje  

Međufinanciranje se dodjeljuje sa svrhom nesmetanoga nastavka provođenja planiranih 

projektnih aktivnosti tijekom razdoblja od predaje periodičnoga izvješća do dobivanja 

obavijesti o rezultatima vrednovanja izvješća.  

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za isplatu iznosa međufinanciranja: 

 iznos sredstava za međufinanciranje određuje se temeljem iznosa planirane rate 

sredstava za iduće razdoblje  

 iznos ne može biti veći od 30% iznosa rate planirane za iduće projektno razdoblje. 

Periodično 
izvješće: 
konačna 

preporuka C

Izvanredno 
izvješće

Vrednovanje 
izvanrednog 

izvješća

Konačna 
preporuka za 
izvanredno 

izvješće

Odluka 
Upravnog 
odbora 

Pozitivna odluka – 
nastavak financiranja 

Negativna odluka – 

prekid financiranja  
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 Isplata može biti realizirana nakon zaprimanja potpunoga periodičnog izvješća 

(ispunjenog, ovjerenog sa svim potrebnim prilozima), odnosno izvješća za koje su 

dostavljene sve tražene dopune.  

Obveze korisnika sredstava međufinanciranja (voditelja projekta i ustanove): 

 podnositelji izvješća preuzimaju obvezu postupanja s dodijeljenim iznosom u skladu 

s odredbama važećih propisa o dodijeli sredstava Zaklade  

 dodijeljeni iznos može se koristiti samo za troškove (stavke i iznose) koji su nužni 

za provođenje planiranih aktivnosti u razdoblju vrednovanja periodičnog izvješća i 

koji su navedeni u financijskome planu  

 u slučaju da izvješće nije prihvaćeno te da temeljem rezultata vrednovanja Upravni 

odbor donese odluku o prekidu financiranja projekta, Zaklada može zatražiti povrat 

dodijeljenih sredstava međufinanciranja   

 korisnici sredstava međufinanciranja (voditelj projekta i čelnik matične ustanove 

projekta) preuzimaju obvezu, u slučaju da nadležno tijelo Zaklade utvrdi da voditelj 

projekta koristi novčana sredstva protivno propisima i naloži njihov povrat, vratiti 

ukupan iznos sredstava koji je odlukom utvrđen neprihvatljivim. 

 

2. Vrednovanje izvješća 

Izvješća koja zadovoljavaju administrativni pregled, koja su potpuna i podnesena u 

predviđenom vremenskom roku upućuju se na vrednovanje.  

Vrednovanje se provodi temeljem dostupne izvještajne dokumentacije koju je dostavio 

voditelj projekta prema kriterijima za vrednovanje u Obrascu za vrednovanje izvješća. Sve 

ocjene koje dodjele za kriterije u Obrascu za vrednovanje izvješće vrednovatelji moraju 

obrazložiti pri čemu se ističu problemi u provedbi, ali i jake strane u provedbi projektnih 

aktivnosti.  

Napredak u provedbi projekta prati se u odnosu na važeći radni i financijski plan projekta 

te uvjete i ciljeve natječaja u kojem je projekt financiran. Obveza je voditelja projekta u 

izvješću prikazati potpune i točne informacije, a vrednovanje će se temeljiti samo na 

temelju dostavljene dokumentacije.  

Vrednovanje periodičnog izvješća provode najmanje dva vrednovatelja, hrvatska 

znanstvenika koji su stručni i provode istraživanja u području provedbe projekta, sve u 

skladu s ostalim pravilnicima HRZZ-a. Vrednovatelji se imenuju za pojedino izvješće uz 

mogućnost da jedan vrednovatelj vrednuje izvješća većeg broja HRZZ projekata. 

Vrednovatelji se imenuju za vrednovanje svih izvješća podnesenih za vrijeme trajanja 

HRZZ projekta.  

U prvom koraku vrednovatelji zasebno vrednuju izvješće, a po zaključenju svoje ocjene 

omogućen im je uvid u ocjene i komentare drugoga vrednovatelja. Tom prilikom 

vrednovatelj može izmijeniti ili potvrditi svoje komentare i ocjenu. 

Vrednovatelje imenuje neovisni stručnjak. 

Neovisni stručnjak je vrednovatelj koji je zadužen za nadgledanje provedbe projekta, 

imenovanje vrednovatelja te donošenje preporuke o postupanju s projektom za Upravni 

odbor HRZZ-a. Imenuje ga posebnom odlukom Upravni odbor, a zadužen je za praćenje 
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većeg broja projekata, načelno po znanstvenom polju ili grupi srodnih polja ukoliko se radi 

o poljima gdje je manji broj financiranih HRZZ projekata. Upravo zbog praćenja većeg 

broja projekata, uloga neovisnog stručnjaka je ujednačavanje postupanja i preporuka te 

briga o provedbi pravilnika i propisa HRZZ-a. Zadaća neovisnih stručnjaka je i obrada 

zahtjeva za izmjenama voditelja projekata za trajanja projekta te ostalih pitanja vezano 

uz provedbu projekata.  

Po završetku vrednovanja neovisni stručnjak temeljem ocjena i komentara vrednovatelja 

u prvom krugu i dosadašnje provedbe projekta donosi zaključnu ocjenu te ju obrazlaže.  

Ocjene i komentari vrednovatelja i neovisnog stručnjaka upućuju se Upravnom odboru koji 

donosi odluku o daljnjem postupanju s projektom te voditelju projekata nakon odluke 

Upravnog odbora.  

Identitet vrednovatelja i neovisnih stručnjaka nije javan.   

Izvješće može biti ocijenjeno sljedećim ocjenama: 

 A - Odličan napredak (projekt je u potpunosti ispunio svoje ciljeve za zadano 

razdoblje ili je premašio očekivanja, nastaviti s financiranjem projekta).   

 

 B - Dobar napredak (projekt je ostvario većinu ciljeva za zadano razdoblje, nastaviti 

s financiranjem projekta). 

 

 C - Prihvatljivi napredak (projekt je ostvario neke od svojih ciljeva, no postoje i 

relevantna odstupanja u provedbi koja se odražavaju i na planirane aktivnosti, 

nastaviti s financiranjem projekta uz preporučene izmjene). 

 

 D - Nezadovoljavajući napredak (projekt nije uspio ostvariti ključne ciljeve u 

zadanom razdoblju i/ili se uopće ne provodi prema planu i ne predlaže se nastavak 

financiranja projekta). 

Ako projekt nije proveden u skladu s radnim planom, ako se u postupku vrednovanja utvrdi 

da su u izvješću navedene netočne informacije ili postupanje suprotno Etičkom kodeksu 

HRZZ-a, izvješće ne može biti ocijenjen pozitivno (ocjenom A ili B).  

Rezultati HRZZ projekata moraju se učiniti javno dostupnima, stoga se očekuje njihova 

diseminacija u vrhunskim, međunarodnim časopisima, posebice u drugom dijelu provedbe 

projekta. U suprotnom izvješće ne može biti pozitivno ocijenjeno. 

U slučaju negativne ocjene izvješća te temeljem komentara vrednovatelja, moguće je 

smanjiti iznos financiranja ili odrediti dodatne postupke praćenja i vrednovanja izvješća. 
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3. Postupanje sa zahtjevima za izmjenu radnog i/ili 

financijskog plana projekta 

 

 

Radni i financijski plan projekta dio su Ugovora o dodjeli sredstava te su ih se voditelji 

projekata obvezni pridržavati. Temeljem odredbe Ugovora, u slučaju da nastupi okolnost 

koja bi utjecala na izmjenu postojećega radnog i financijskog plana, voditelji projekata su 

obvezni dostaviti zahtjev za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana s jasnim 

obrazloženjem predložene izmjene. Kao prilog zahtjevu dostavljaju se radni/ili financijski 

plan s unesenim predloženim izmjenama. Sve predložene izmjene moraju biti u skladu s 

odredbama natječaja u okviru kojega je projekt financiran. 

Zahtjev za izmjenu mora biti dostavljen prije realizacije izmjene jer retroaktivni  zahtjevi 

neće biti prihvaćeni te će se smatrati da izmjene nisu ni učinjene. Izmjene radnoga i/ili 

financijskoga plana nije moguće zatražiti 30 dana prije kraja izvještajnog razdoblja kao niti 

3 mjeseca prije završetka projekta.  

U zahtjevu za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana moguće je predvidjeti neku od 

sljedećih izmjena: 

 izmjena matične ustanove voditelja projekta 

 izmjena u izvorima financiranja projekta (npr. za istraživanje koje je predmet 

financiranja po ovom ugovoru osigurano je dodatno financiranje iz drugih izvora) 

 izmjena trajanja projekta i/ili trajanja izvještajnih razdoblja 

 izmjena u sastavu istraživačke grupe (npr. isključivanje ili uključivanje suradnika, 

ostalo) 

 izmjena radnoga plana (npr. uvođenje novih ili zamjena postojećih projektnih 

aktivnosti, trajanje aktivnosti, manje izmjene u kvalitativnom smislu) 

 izmjena financijskoga plana (npr. uvećanja/umanjenja postojećih stavki 

financijskoga plana bez uvođenja novih stavki, ukidanje postojećih stavki, uvođenje 

novih stavki). 

Zahtjev za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana dostupan je na mrežnim stranicama 

Zaklade te se može preuzeti putem poveznice: 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2273. 

Kako bi se voditeljima olakšalo provođenje projekata, omogućeno je odstupanje u iznosu 

do 10% odobrenoga iznosa za redovno izvještajno razdoblje za koje nije potrebno 

prethodno ishoditi odobrenje Zaklade. Odstupanje je moguće realizirati unutar i između 

kategorija financijskoga plana, no ono ne može promijeniti ukupan iznos sredstava 

planiranih financijskim planom za navedeno razdoblje. Odstupanje se računa na razini 

stavke. 

Za sve ostale izmjene (veće od 10% godišnjega iznosa) potrebno je dostaviti zahtjev za 

izmjenu. Detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade u dokumentu Upute 

za podnošenje periodičnih izvješća.  

Dostava zahtjeva za 
izmjenu s prilozima

Procjena zahtjeva
Obavještavanje 

voditelja projekta

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2273
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4. Najčešće postavljena pitanja 

Kako bi se osigurala što kvalitetnija podrška voditeljima projekata koje financira Zaklada 

te pružili jasni odgovori na postavljene upite, sva se komunikacija odvija elektroničkim 

putem. Voditelji financiranih projekta upite vezane uz provođenje projekta dostavljaju na 

sljedeće adrese elektroničke pošte (ovisno o znanstvenome području): 

 

 

 

 

 

 

Odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja voditelji projekata mogu pronaći na 

mrežnim stranicama Zaklade. 

Informacije koje voditeljima mogu koristiti prilikom provođenja projekta dostupne su na 

mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr. 

 prirodne.znanosti@hrzz.hr 

 biomedicina@hrzz.hr 

 tehnicke.znanosti@hrzz.hr 

 drustvene.znanosti@hrzz.hr 

 humanisticke.znanosti@hrzz.hr  

 biotehnicke.znanosti@hrzz.hr 

 

http://www.hrzz.hr/


Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (O-1330-2013) Upravni odbor Hrvatske 

zaklade za znanost na 112. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donosi 

 

ETIČKI KODEKS HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 
 

  I.  UVOD 

Članak 1. 

(1) Etički kodeks (u daljem tekstu: Kodeks) Hrvatske zaklade za znanost (u daljem tekstu: Zaklada) 

sadržava skup načela iz područja znanstvene čestitosti i znanstvene etike kao smjernica za 

profesionalan rad i javno djelovanje svih zaposlenika Zaklade, članova tijela Zaklade, odborā, 

vrednovateljā kao i korisnika sredstava Zaklade, ali i ostalih istraživača koji su svojim radom 

povezani s djelatnostima Zaklade (dalje u tekstu dionici).  

(2) Kodeksom se pojašnjavaju očekivani odnosi zasnovani na odgovornom profesionalnom i 

znanstvenom ponašanju.  

(3) Kodeksom se ne ograničavaju ljudske, intelektualne i akademske slobode, nego se podupire 

ponašanje utemeljeno na znanstvenoj čestitosti, koje je temelj svakoga istraživačkog 

djelovanja. Kodeks je podložan izmjenama i dopunama u skladu s razvojem djelovanja 

Zaklade.  

(4) Primjena ovog Kodeksa pretpostavlja dobru namjeru i poštenu prosudbu. Nepoznavanje ili 

nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.  

 

II.  OPĆE ODREDBE 

Članak 2. 

(1) Kodeks promiče primjenu etičkih načela i vrijednosti u znanosti te poslovnim odnosima, 

odnosima prema javnosti te utvrđuje postupanje u slučaju kršenja odredbi ovog Kodeksa.  

(2) Ocjenjivanje rada i profesionalne kompetencije svih dionika temelji se na mjerilima koja su 

neposredno mjerodavna za obavljeni rad, profesionalne obveze ili zadane kriterije.   

(3) Zaklada podupire i štiti sva prava voditelja projekata koja proizlaze iz općih akata Zaklade i 

važećih propisa. 

III.  POJMOVI 

Članak 3. 

(1)     Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u Kodeksu korišteni 

u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.  

(2)    U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1. Tijela Zaklade su Upravni odbor i Izvršni direktor.  

2. Odbori Zaklade su skupni naziv za panele za vrednovanje, stalne i privremene odbore te sve 

druge odbore, povjerenstva ili organizacije koji stalno ili povremeno sudjeluju u vrednovanju 

projektnih prijedloga, vrednovanju izvješća projekta ili u suradnji sa Zakladom sudjeluju u 

provedbi određenih natječaja.  



3. Vrednovatelji su skupni naziv za sve stručnjake uključene u vrednovanje projektnih 

prijedloga, provedbe i ostvarenih rezultata na projektima te sve stručnjake koji se stalno ili 

povremeno uključuju u rad Zaklade i u postupke vrednovanja.  

4. Istraživači su sve osobe uključene u projektni prijedlog ili znanstveni rad na projektu, kao 

što su primjerice predlagatelji projektnih prijedloga, voditelji projekata, suradnici u projektu, 

članovi istraživačke grupe, mentori, doktorandi, poslijedoktorandi ili konzultanti.  

 

IV.  EUROPSKI DOKUMENTI 

Članak 4. 

Temelj ovog Kodeksa je The European Code of Conduct for Research Integrity1 prema kojem se dobre 

znanstvene prakse temelje na načelima znanstvene čestitosti, koji usmjeravaju istraživače pri 

njihovu susretanju s praktičnim, etičkim i intelektualnim izazovima, a to su pouzdanost, iskrenost, 

uvažavanje i odgovornost.  

V.  TEMELJNA ETIČKA NAČELA I PRAVILA 

Članak 5. 

Zaklada podupire visoke standarde znanstvene čestitosti, obveza i odgovornosti znanstvenika koji 

sudjeluju u provedbi projekata. To se odnosi na sve faze prije, za vrijeme i nakon završetka 

financiranja projekta, a uključuje predlaganje projekta, upravljanje projektom, propisano 

prikupljanje i bilježenje podataka, obradu podataka, pisanje, objavu rezultata, citiranje, 

izvještavanje i čuvanje podataka.  

 

Profesionalno ponašanje 

Članak 6. 

Svi dionici moraju se voditi načelom profesionalno odgovornog ponašanja, što uključuje 

odgovorno, savjesno i pravovremeno izvršavanje ugovorenih obveza, a u skladu s dokumentima 

Zaklade, te čuvanje povjerljivosti i tajnosti podataka koje su doznali obavljanjem svojih dužnosti i 

sudjelovanjem u radu Zaklade. 

Sukob interesa 

Članak 7. 

Kako bi se spriječio sukob interesa te objektivno i transparentno proveo postupak vrednovanja 

projektnih prijedloga i praćenja financiranih projekata, Upravni odbor Zaklade donio je Pravilnik o 

sprječavanju sukoba interesa kojim se izbjegava suradnja s osobama koje bi mogle biti pristrane 

tijekom postupka vrednovanja.  

 

 

 

                                                           
1 (The European Federation of Academies of Sciences and Humanities, Revised Edition (Berlin, 2017.), The 

European Code of Conduct for Research Integrity, (23. travanj 2018). 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


Poštivanje integriteta i dostojanstva 

Članak 8. 

Svi dionici moraju se voditi načelima poštivanja jednakosti, integriteta i dostojanstva drugih te su 

dužni u okviru svojih nadležnosti postupati bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi rase ili 

etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili 

socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, 

bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog 

identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.  

VI.  PROFESIONALNA PRAVA I ODGOVORNOSTI  

Članak 9. 

(1) Osim pridržavanja temeljnih etičkih načela, svi dionici moraju osigurati točnost, preciznost, 

transparentnost i pravovremenost obrade povjerenog dijela posla. 

(2) Dionici ne smiju zloupotrijebiti osobni autoritet, autoritet druge osobe ili Zaklade u osobne 

svrhe niti smiju dopustiti da osobni interesi utječu na etično i profesionalno obavljanje 

povjerenih poslova. 

(3) Aktivnosti zaposlenika, članova tijela i odborā Zaklade, koje nisu izravno vezane uz rad Zaklade 

ne smiju biti u sukobu s njihovim profesionalnim obvezama u Zakladi te ne smiju štetiti ugledu 

Zaklade. 

(4) Dionici moraju poštivati zakone i podzakonske propise Republike Hrvatske, Statut i druge opće 

akte Zaklade, primjenjujući pri tome, a posebice prilikom uključivanja ili zapošljavanja  

suradnika u provedbu projekata, pravila Europske povelje za istraživače i Kodeksa o novačenju 

istraživača.2  

(5) Istraživači moraju postupati u skladu s načelima transparentnosti i učinkovitog upravljanja 

sredstvima te su dužni, kada je to primjenjivo, zaposlenicima Zaklade ili njenim ovlaštenim 

suradnicima omogućiti uvid u svu projektnu dokumentaciju, uključujući originalne financijske 

dokumente projekata. 

(6) Zaklada s financijskim sredstvima postupa u skladu sa zakonskim obvezama. Opći akti Zaklade, 

natječaji i popis financiranih projekata s osnovnim podacima objavljuju se, radi 

transparentnosti svih postupaka, na mrežnim stranicama Zaklade. 

Javni istupi 

Članak 10. 

(1) U svim oblicima javnih istupa i djelovanja u kojima predstavljaju Zakladu, dionici su dužni  

iznositi stavove Zaklade u skladu s općim aktima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i 

ovim Kodeksom. O svim javnim istupima u kojima će predstavljati Zakladu dionici su obvezni 

prethodno dobiti  suglasnost čelnika Zaklade. 

(2) U javnim istupima u kojima ne predstavljaju Zakladu, dionici ne smiju iznositi podatke do kojih 

su došli sudjelovanjem u aktivnostima Zaklade.  

                                                           
2 European Comission, (Brussels, 2015.), The European Charter for Researchers, the Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers (23. travanj 2018.) 

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Internationales/Euraxess/Charter___Code_for_Researchers.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Internationales/Euraxess/Charter___Code_for_Researchers.pdf


(3) U javnim istupima u kojima ne predstavljaju Zakladu i koji nisu tematski povezani s 

djelokrugom rada Zaklade, zaposlenici ne trebaju odobrenje čelnika Zaklade za nastupe u 

medijima, ali su pri tome dužni paziti na ugled Zaklade, kao i na osobni ugled. 

 

Tajnost i povjerljivost podataka 

Članak 11. 

(1) Dionici su obvezni kao poslovnu tajnu čuvati podatke koje su doznali obavljanjem svojih 

dužnosti i sudjelovanjem u radu Zaklade. 

(2) Podaci potrebni za vrednovanje projektnih prijedloga ili provedbe projekata mogu se učiniti 

dostupnima osobama koje provode stručno vrednovanje, pri čemu su svi uključeni u postupak 

vrednovanja dužni pridržavati se načela tajnosti i povjerljivosti  podataka. 

(3) Obveza čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka ne odnosi se na opće akte i sve odluke koje 

je Upravni odbor donio i objavio, kao ni na znanstvene rezultate i učinke provedenih projekata 

nakon njihova objavljivanja.  

 

Zabrana stjecanja materijalne ili druge koristi 

Članak 12. 

Dionici ne smiju zlouporabiti ovlasti ili položaj radi ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe 

ili drugu pravnu ili fizičku osobu. Svako stjecanje materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu 

pravnu ili fizičku osobu, koje proizlazi iz zlouporabe ovlasti ili položaja, smatra se sukobom interesa.  

Međusobni odnosi  

Članak 13. 

Međusobni odnosi dionika, odnosno svi oblici komunikacije, temelje se na uzajamnom poštovanju, 

povjerenju, suradnji, odgovornosti i  transparentnosti te isključuju bilo koji oblik uznemiravanja 

koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, 

neprijateljsko, ponižavajuće ili uvrjedljivo okruženje.  

 

VII.  ODGOVORNO ZNANSTVENO PONAŠANJE 

Članak 14. 

(1) Zaklada podržava znanstveni rad u skladu s najvišim etičkim načelima. To uključuje znanstvenu 

čestitost, kolegijalnost, zaštitu ispitanika, zaštitu i brigu o pokusnim životinjama, društvenu 

odgovornost te javnu dostupnost rezultata istraživanja. 

(2) Zaklada očekuje da se u istraživanjima postupa društveno odgovorno, što podrazumijeva 

pridržavanje ekoloških normi  te zbrinjavanje otrovnog i drugog otpada nastalog tijekom 

istraživanja sukladno propisima Republike Hrvatske. 

(3) Istraživači moraju biti upoznati sa svim etičkim pitanjima vezanim uz istraživanje na projektu. 

(4) Za sva neriješena etička pitanja odgovoran je predlagatelj projektnog prijedloga, odnosno 

voditelj projekta.  

(5) Za projekte koji uključuju rad s humanim materijalom, rad s pokusnim životinjama, rad sa 

zaštićenim vrstama biljaka, životinja i gljiva te rad s ispitanicima, voditelji projekata su dužni 



pribaviti potvrde odgovarajućih nadležnih tijela sukladno nacionalnim i europskim propisima 

koji reguliraju tu problematiku i dosljedno ih se pridržavati. 

(6) Ako u bilo kojem trenutku provedbe projekta nastupe okolnosti iz stavka 5. ovoga članka, 

voditelj projekta dužan je bez odgode o tome  obavijestiti Zakladu te pribaviti potrebne potvrde 

nadležnih tijela. 

(7) Zaklada pridržava pravo procjene sadržaja, opsega te valjanosti potvrda i dopusnica iz stavka 

6. ovoga članka, kao i sukladnost izdavanja od odgovarajućeg nadležnog tijela. Zaklada može 

zatražiti izdavanje nove i naknadnih potvrda.  

 

Znanstvena prijevara i nepoštenje 

Članak 15. 

(1) Zaklada polazi od stajališta da svi rezultati istraživanja, prikazani u bilo kojem obliku, dosljedno 

i istinito odgovaraju provedenim istraživanjima. 

(2) Neetičnim se smatra bilo koji oblik znanstvenog nepoštenja.  

(3) Radnje u suprotnosti s načelima odgovorne provedbe istraživanja, koje su određene kao 

znanstvena prijevara i nepoštenje su:  

1.  izmišljanje podataka ili rezultata i njihovo bilježenje ili objavljivanje;  

2. krivotvorenje i zlouporaba materijala, opreme ili postupaka u istraživanju te mijenjanje i 

naknadna manipulacija izvornim podacima ili njihovo neutemeljeno ispuštanje iz analize 

(primjerice radi „uljepšavanja“ rezultata);  

3.  plagiranje te auto-plagiranje teksta i dijelova teksta (prepisivanje ili preuzimanje ideja, izraza 

i rezultata drugih autora i prikazivanje kao svojih ili novih); 

4.  višestruke publikacije istovjetnoga izvornog znanstvenog rezultata (osim kad je to službeno 

drukčije regulirano, uz jasnu naznaku i odobrenje primarnog publikacijskog izvora) kao 

radove istog autora ili drugih autora;  

5. onemogućivanje rada drugih znanstvenika, znanstvenih skupina ili slično  namjernim 

oštećivanjem ili uništavanjem materijala, opreme ili podataka ili ograničavanje pristupa 

opremi financiranoj javnim sredstvima;  

6.  istodobno slanje rukopisa znanstvenih radova na recenziju ili objavljivanje u više časopisa, 

osim kad je to službeno drukčije regulirano;  

7. zlouporaba autorstva kao što su primjerice prisvajanje autorstva (označavanje tuđeg 

autorskog djela pod svojim imenom ili imenom drugoga), poklonjeno autorstvo 

(nezasluženo autorstvo), podmetanje autorstva (dopisivanje bez znanja), neuključivanje ili 

brisanje autora koji ispunjavaju uvjete za autorstvo s popisa autora;  

8. namjerno i svjesno netočno, neprecizno (bez referiranja na točno mjesto u tekstu) ili 

pristrano  citiranje literature;  

9. iskrivljeno i neistinito obavještavanje o stanju vlastitih radova (primjerice „u tisku“ ili 

„prihvaćen za objavljivanje“ kad to nije istina);  

10.  skrivanje sukoba interesa i povezanosti s osobama i/ili institucijama prilikom prikazivanja i   

       objavljivanja rezultata i rada;      

11. prijava projektnog prijedloga s rezultatima koji su već ostvareni, odnosno traženje 

financiranja za već provedene istraživačke aktivnosti.  

(4) Istraživači moraju u potpunosti postupati u skladu s poštivanjem intelektualnog vlasništva i 

dijeljenog vlasništva te unaprijed definirati prava i obveze u stjecanju autorstva u slučaju da se 



istraživanje provodi u suradnji sa studentima, doktorandima, poslijedoktorandima ili drugim 

znanstvenicima.  

(5) Suautorstvo nije prihvatljivo u slučajevima tehničke pomoći, osiguravanja materijala, 

prevođenja, edukacije o primjeni metoda, pukog prikupljanja podataka ili vođenja odjela ili 

organizacije na kojoj je istraživanje provedeno, kao ni u bilo kojem drugom slučaju u kojem 

suautor nije dao znanstveni doprinos u izradi rada.  

 

VIII.  KRŠENJE ODREDBI ETIČKOG KODEKSA 

Članak 16. 

(1) Svi dionici te druge zainteresirane strane koje smatraju da je došlo do kršenja pravila 

propisanih ovim Kodeksom dužni su isto prijaviti izvršnom direktoru.  

(2) U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, izvršni direktor će upoznati osobu na koju se 

pritužba odnosi s iznesenim mišljenjem te zatražiti njenu pisanu izjavu, izjave drugih osoba 

koje mogu imati neposredna saznanja o sadržaju pritužbe te poduzeti i druge radnje potrebne 

za utvrđivanje činjeničnog stanja. 

(3) Izvršni direktor na temelju prijave i utvrđenog činjeničnog stanja može pisanim putem upozoriti 

osobu iz stavka 2. ovog članka na postupanje koje nije u skladu s Kodeksom i potrebu 

pridržavanja odredbi Kodeksa.  

(4) Izvršni direktor o svakoj prijavi i  poduzetim radnjama obavještava Upravni odbor. Ovisno o 

vrsti i težini povrede ili ponavljanju istovjetnog ili sličnog djela, mogu se poduzeti i daljnje mjere.  

(5) Odluku o daljnjim mjerama donosi Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora.  

(6) U slučaju povrede znanstvene čestitosti odluka Upravnog odbora temelji se na mišljenju 

Povjerenstva za znanstvenu čestitost Zaklade.  

 

Povjerenstvo za znanstvenu čestitost Zaklade 

Članak 17. 

(1) Povjerenstvo za znanstvenu čestitost Zaklade (dalje u tekstu: Povjerenstvo) osniva se radi 

procjene i postupanja s pitanjima znanstvene čestitosti vezanih uz prijave o kršenju pravila 

propisanih ovim Kodeksom.  

(2) Povjerenstvo se osniva odlukom Upravnog odbora. Članove Povjerenstva imenuje Upravni 

odbor na razdoblje od tri godine s mogućnošću jednoga reizbora, a radi davanja mišljenja, 

prijedloga, stručnih obrazloženja te pripreme pojedinih pitanja za raspravu.  

(3) Povjerenstvo se sastoji od najmanje šest članova iz redova znanstvenika, a uključuje barem po 

jednoga člana iz svakoga znanstvenog područja. Po potrebi je za pojedina pitanja u 

Povjerenstvo  moguće uključiti dodatne članove. Za svakog člana Povjerenstva bit će 

istovremeno imenovan i njegov zamjenik. Zamjenik zamjenjuje člana Povjerenstva u slučaju 

njegove spriječenosti ili u slučaju sukoba interesa.  

(4) Predsjednika Povjerenstva imenuje Upravni odbor.  

 

 

 

 



Pokretanje postupka pred Povjerenstvom 

Članak 18. 

(1) Postupak za davanje mišljenja Povjerenstva pokreće se pisanim zahtjevom o sukladnosti 

određenog djelovanja ili ponašanja s načelima znanstvenoga ponašanja i pravilima Kodeksa. 

Zahtjev za davanjem mišljenja podnosi Upravni odbor.  

(2) Zahtjev se podnosi predsjedniku Povjerenstva te mora sadržavati načelno pitanje o kojem je 

riječ i opis okolnosti slučaja i djelovanja za koje se traži mišljenje.  

 

Postupanje Povjerenstva 

Članak 19. 

(1) Predsjednik Povjerenstva saziva sastanak Povjerenstva u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

zahtjeva. Sjednice se održavaju uživo ili elektroničkim putem, o čemu odluku donosi 

predsjednik Povjerenstva.   

(2) Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva ili drugih uključenih osoba zatražiti dodatna 

pojašnjenja ili dokaze. 

(3) Sastanku Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva ili njihovi zamjenici te 

zaposlenik Zaklade iz Odjela za znanstvene projekte i programe koji ne sudjeluje u donošenju 

mišljenja Povjerenstva, nego isključivo osigurava administrativnu podršku radu Povjerenstva.  

(4) Pri donošenju mišljenja, Povjerenstvo će nastojati postići konsenzus svih članova Povjerenstva. 

Ako to nije moguće, mišljenje se daje na temelju stajališta većine članova Povjerenstva.  

(5) Članovi Povjerenstva koji su imali različita mišljenja mogu svoja izdvojena mišljenja priložiti 

mišljenju Povjerenstva.  

Mišljenje 

Članak 20. 

(1) Povjerenstvo dostavlja mišljenje Upravnom odboru u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. Propisani rok može se iz opravdanih razloga produžiti. U tom slučaju Povjerenstvo 

prije isteka roka od 30 dana obavještava Upravni odbor.    

(2) Ako Povjerenstvo zaključi da nije moguće donijeti mišljenje, predsjednik Povjerenstva o tome 

obavještava Upravni odbor u roku iz stavka 1. ovog članka te je dužan obrazložiti razloge za 

nemogućnost donošenja mišljenja.  

(3) Povjerenstvo uz mišljenje predlaže moguće mjere u skladu s ovim Kodeksom. Konačnu odluku 

o mogućim mjerama donosi Upravni odbor.  

 

Lakše povrede znanstvene čestitosti i mjere 

Članak 21. 

(1) Lakše povrede znanstvene čestitosti su: 

1. neodgovarajuće prikupljanje i pohrana podataka i/ili materijala; 

2. neodgovarajuće zbrinjavanje biološkog i/ili opasnog materijala; 

3. namjerno i svjesno netočno, neprecizno (bez referiranja na točno mjesto u tekstu) ili 

pristrano citiranje literature;  



4. neprimjereno ponašanje i narušavanje međuljudskih odnosa članova istraživačke grupe ili 

neprimjereno ponašanje u komunikaciji s vrednovateljima ili zaposlenicima Zaklade.  

(2) Mjere u slučaju lakše povrede znanstvene čestitosti su: 

1. pisano upozorenje istraživaču i čelniku matične organizacije; 

2. obveza podnošenja izvanrednog izvješća; 

3. provedba službenog posjeta; 

4. zabrana sudjelovanja u radu odborā Zaklade; 

5. zaustavljanje rješavanja ostalih pitanja, uključujući financiranje projektnih aktivnosti, dok se 

ne riješi pitanje povrede znanstvene čestitosti. 

 

Srednje teške povrede znanstvene čestitosti i mjere 

Članak 22. 

(1) Srednje teške povrede znanstvene čestitosti su: 

1. neodgovarajuća, netočna ili neprecizna dokumentacija o provedenim istraživanjima; 

2. nepriznavanje ili dopisivanje autorstva;  

3. onemogućivanje rada drugih znanstvenika, znanstvenih skupina ili slično  namjernim   

    oštećivanjem ili uništavanjem materijala, opreme ili podataka ili ograničavanje pristupa  

    opremi financiranoj javnim sredstvima;  

4. istodobno slanje rukopisa znanstvenih radova na recenziju ili objavljivanje istovjetnoga    

    rada u više od jedne publikacije, osim u iznimnim situacijama; 

5. iskrivljeno i neistinito obavještavanje o stanju vlastitih radova. 

(2) Mjere u slučaju srednje teške povrede znanstvene čestitosti su: 

1. žurno ispravljanje nastale situacije kada je to moguće (primjerice povlačenje članka iz 

postupka objavljivanja ili javnog zapisa) i  obavještavanje Zaklade o relevantnim poduzetim 

koracima; 

2. zabrana prijavljivanja na natječaje Zaklade i sudjelovanja na projektima Zaklade u razdoblju 

do 3 godine. 

(3) Osim mjera iz stavka 2. ovog članka Povjerenstvo može predložiti i mjere iz članka 21. stavka 2. 

ovog Kodeksa.  

Teške povrede znanstvene čestitosti i mjere 

Članak 23. 

(1) Teške povrede znanstvene čestitosti su: 

1. publiciranje znanstvenih rezultata na pristran i netransparentan način, prikazivanje lažnih   

rezultata ili prikrivanje dijela rezultata; 

2. izmišljanje i prepravljanje podataka i otkrića u projektnim prijedlozima, projektima ili 

predstavljanju i objavi rezultata; 

3. lažno predstavljanje ranijih  istraživanja novima i originalnima u projektnim prijedlozima ili 

projektima Zaklade;  

 3. plagiranje i autoplagiranje u projektnim prijedlozima i rezultatima (prepisivanje ili 

preuzimanje ideja, izraza i rezultata drugih autora i prikazivanje kao svojih); 

4. zlouporaba autorstva kao što su primjerice prisvajanje autorstva (označavanje tuđeg 

autorskog djela pod svojim imenom ili imenom drugoga), poklonjeno autorstvo (nezasluženo 
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