
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na svojoj 

sjednici održanoj __________________. godine, donosi 

PRAVILNIK 

o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti djelatnika 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kategorije, kriteriji i postupci honoriranja izvrsnosti djelatnika u 

znanstveno - nastavnim, umjetničko – nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima (u daljnjem 

tekstu: djelatnici) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište). 

(2) Svrha ovog Pravilnika je poticanje i honoriranje izvrsnosti djelatnika u njihovom znanstveno – 

istraživačkom i umjetničko – istraživačkom radu: izdavačkoj djelatnosti, unaprjeđivanju 

znanstvene djelatnosti Sveučilišta, poticajnih mjera za prijavu domaćih i međunarodnih 

znanstvenih, istraživačkih, tehnologijskih projekata i projekata prekogranične suradnje, 

honoriranje domaćih i međunarodnih znanstvenih, istraživačkih, tehnologijskih projekata i 

projekata prekogranične suradnje. 

Članak 2. 

Svi izrazi koji su korišteni u ovom Pravilniku, a odnose se na rodno značenje, koriste se ravnopravno za 

ženski i muški rod. 

Članak 3. 

(1) Pravo na sredstva imaju djelatnici Sveučilišta izabrani u znanstveno – nastavna, umjetničko 

nastavna, nastavna i suradnička zvanja. 

(2) Iznosi novčane nagrade djelatnicima iz članka 1. dodjeljuju se na temelju osnovice u bruto iznosu 

koju svake godine određuje rektor Sveučilišta posebnom Odlukom o poticanju znanstvene 

izvrsnosti. 

(3) Ukoliko znanstveni rad ili umjetničko ostvarenje imaju više od jednog autora, novčani iznos 

dodijelit će se koautorima (djelatnicima Sveučilišta) raspodijeljeno na jednake dijelove. 

(4) Financijska sredstva za poticanje i honoriranje osiguravaju se iz vlastitih sredstava Sveučilišta. 

(5) Znanstveni radovi obavezno sadrže referencu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli/Juraj Dobrila 

University of Pula kao ustanove zaposlenja znanstvenika. 

(6) Poticaji i honorari iz ovog Pravilnika mogu se u jednoj godini dodijeliti samo u jednoj kategoriji.  

 

II. POTICANJE I HONORIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI SVEUČILIŠTA 

Članak 4. 

(1) Djelatnici Sveučilišta stimuliraju se sljedećim honorarima: 



a) Honorar autoru za objavu znanstvenog rada časopisu indeksiranom u bazama WOS CC i Scopus 

b) Honorar autorima publiciranih sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga stranih izdavača 

c) Honorar znanstvenicima za osobni odjek i vidljivost znanstvenika (h-indeks) 

(2) Za radove objavljene u STEM području znanosti referentna je baza Web of Science, a za ostala područja 

znanosti referentne su WOS CC ili SCOPUS. 

(3) Kvartil se određuje prema godini objave rada ili zadnjoj godini za koju je poznat podatak o kvartilu 

časopisa. 

Za objavljivanje znanstvenih radova u prethodnoj godini prema stavku 1. članka 4. ovog Pravilnika 

dodjeljuje se bruto iznos obračunat na sljedeći način: 

- osnovica iz stavka 1. ovog članka množi se sa faktorom 2 ako časopis pripada Q1 prema faktoru 

odjeka (Impact Factor IF) iz pripadajuće znanstvene kategorije prema bazi podataka WOS CC i 

Scopus, odnosno faktorom 1,6 ako pripada Q2, faktorom 1 ako pripada Q3 te faktorom 0,5 ako 

pripada Q4. Ukoliko časopis pripada većem broju znanstvenih kategorija uzima se kategorija u 

kojoj časopis pripada najnižem kvartilu.  

- Za osobni odjek i vidljivost znanstvenika (produkcija i citiranost radova prema h-indeksu 

znanstvenika (Hirsch indeks):  

o osnovica iz stavka 1. ovog članka množi se sa faktorom 2 za svako jedinično povećanje h 

indeksa znanstvenika u prošloj godini.  

o Minimalna početna vrijednost h-indeksa znanstvenika za nagrađivanje je 1 

o h-indeks se vrednuje prema bazi podataka WOS CC ili SCOPUS. 

Autorima objavljenih znanstvenih radova a koji su djelatnici Sveučilišta pripada i isplaćuje se honorar na 

zahtjev autora definiran Odlukom iz čl.3.st.2. prema raspodjeli definiranoj u Obrascu A1. 

Honorari za osobni odjek i vidljivost raspodjeljuju se prema Obrascu A1a. 

Autorima izdanih sveučilišnih izdanja i znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom, a koji 

su djelatnici Sveučilišta pripada i isplaćuje se honorar definiran Odlukom iz čl.3.st.2. jednokratno za svaki 

izdani sveučilišni udžbenik ili znanstvenu knjigu prema raspodjeli definiranoj u Obrascu A2. 

 

III. POTICAJNE MJERE U SVRHU UNAPRIJEĐIVANJA ZNANSTVENE DJELATNOSTI SVEUČILIŠTA 

Članak 5. 

(1) Djelatnicima Sveučilišta osiguravaju se iznosi za sljedeće namjene: 

a) Za sufinanciranje troškova objave znanstvenih radova u inozemnim časopisima indeksiranim u 

WOS CC s IF ispod medijana područja relevantnog za izbor u znanstveno zvanje (Q3 i Q4 radovi) i 

ostalim domaćim časopisima indeksiranim u WOS CC i Scopus do 50% od ukupnog iznosa; 

b) Odlazak na konferenciju: uključeni kotizacija, troškovi putovanja i dnevnice; 

c) Naknade troškova suradnje sa znanstvenicima s drugih institucija i mobilnost, a koji nisu 

obuhvaćeni ERASMUS projektima i drugim načinima financiranja (troškovi putovanja i dnevnice); 

d) Nabave knjiga, znanstvenih časopisa i kopije znanstvenih članaka; 

e) Nabave računalnih programa; 



f) Nabave opreme za istraživanje i ostale nabave po posebnom odobrenju rektora. 

(2) Sveučilište osigurava financijska sredstva u cijelosti za troškove objave (naknada časopisa za objavu, 

troškovi lektoriranja, troškovi prijevoda) znanstvenih radova u inozemnim časopisima referiranim u WOS 

CC i Scopus bazama podataka s IF iznad medijana područja relevantnog za izbor u znanstveno zvanje do 

iznosa definiranog Odlukom iz čl.3.st.2.  

(3) Za djelatnike u STEM području kvartili se temelje na WOS kategoriji JCR (Journal Citation Report), a za 

djelatnike u ostalim područjima se temelje na WOS ili SJR (SCImago) temeljen na Scopus bazi. 

(4) Ako iznos troška za objavu rada premašuje iznos definiran Odlukom iz čl.3.st.2., razliku je moguće 

podmiriti iz sredstava iste Oduke. Financijska sredstva osiguravaju se u cijelosti, prema Odluci iz čl.3.st.2., 

ako je djelatnik prvi autor na radu i jedan od dva glavna autora na radu uz priloženu Suglasnost svih 

koautora rada kojom se to dokazuje. U suprotnom Sveučilište osigurava financijska sredstva za troškove 

objave proporcionalno broju autora na radu. 

 

IV. POTICAJNE MJERE ZA HONORIRANJE UMJETNIČKO – ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI 

Članak 6. 

Pod nagradom za izvrsnost u umjetničko – istraživačkom radu podrazumijeva se djelatnik u umjetničko – 

nastavnom zvanju koji je ostvario najveći broj bodova uzimajući u obzir sljedeće aktivnosti: 

r.br. Aktivnost/kriterij Rezultat Bodovi 

1. Koji je osmislio, realizirao i predstavio javnosti umjetničko ili 
umjetničko – istraživačko djelo definirano kao vrhunsko 
postignuće na međunarodnoj razini 

Broj postignuća Rezultat 
* 3 

2. Koji je osmislio, realizirao i predstavio javnosti umjetničko ili 
umjetničko – istraživačko djelo definirano kao vrhunsko 
postignuće na nacionalnoj razini 

Broj postignuća Rezultat 
* 2 

3. Koji je osmislio, realizirao i predstavio javnosti umjetničko ili 
umjetničko – istraživačko djelo definirano kao vrhunsko 
postignuće na lokalnoj razini 

Broj postignuća Rezultat 
* 1 

4. Koji je osmislio, realizirao i premijerno predstavio 
umjetničko djelo na manifestaciji od međunarodnog značaja 

Broj premijerno 
predstavljenih djela 

Rezultat 
* 3 

5. Koji je osmislio, realizirao i premijerno predstavio 
umjetničko djelo na manifestaciji od nacionalnog značaja 

Broj premijerno 
predstavljenih djela 

Rezultat 
* 2 

6. Koji je osmislio, realizirao i premijerno predstavio 
umjetničko djelo na manifestaciji od lokalnog značaja 

Broj premijerno 
predstavljenih djela 

Rezultat 
* 1 

7. Koji je premijerno predstavio umjetničko djelo s objavljenom 
kritikom 

Broj Rezultat 
* 2 

8. Koji je bio (su)organizator međunarodnog umjetničkog 
festivala i/ili umjetničkog ciklusa 

Broj postignuća Rezultat 
* 3 

9. Koji je bio (su)organizator nacionalnog umjetničkog festivala 
i/ili umjetničkog ciklusa 

Broj postignuća Rezultat 
* 2 

10. Koji je bio (su)organizator lokalnog umjetničkog festivala i/ili 
umjetničkog ciklusa 

Broj postignuća Rezultat 
* 1 



11. Koji je premijerno predstavio umjetničko djelo Broj Rezultat 
* 1 

12. Koji je objavio autorsku knjigu u inozemstvu Broj Rezultat 
* 2 

13. Koji je objavio autorsku knjigu u Republici Hrvatskoj Broj Rezultat 
* 1 

14. Koji je bio član međunarodnih stručnih povjerenstava Broj Rezultat 
* 3 

15. Koji je bio član nacionalnog stručnog povjerenstva Broj Rezultat 
* 2 

16. Koji je bio član lokalnog stručnog povjerenstva Broj Rezultat 
* 1 

17. Koji je primio značajne međunarodne strukovne nagrade i 
priznanja 

Broj Rezultat 
* 2 

18. Koji je primio značajne nacionalne strukovne nagrade i 
priznanja 

Broj Rezultat 
* 1 

19. Koji je bio urednik međunarodno recenziranog zbornika s 
umjetničkog skupa 

Broj Rezultat 
* 2 

20. Koji je bio pozvani predavač na međunarodnom 
umjetničkom skupu 

Broj Rezultat 
* 1 

 

 

Članak 7. 

Za djelatnike u umjetničko – nastavnom znanstvenom zvanju iznos honoriranja utvrđuje se na način da se 

rezultat pomnoži sa brojem bodova za određenu aktivnost/kriterij i pomnoži sa osnovicom. 

 

V. POTICAJNE MJERE ZA PRIJAVU DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ZNANSTVENIH, 

SITRAŽIVAČKIH, TEHNOLOGIJSKIH PROJEKATA I PROJEKATA PREKOGRANIČNE SURADNJE 

Članak 8. 

Za svaku prijavu projekata, djelatnicima Sveučilišta izabranim u znanstveno – nastavno, umjetničko- 

nastavno, nastavno i suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto isplaćuje se ukupan neto iznos 

definiran Odlukom iz čl.3.st.2., raspodijeljen prema Obrascu B1, za prijavu domaćeg ili međunarodnog 

znanstvenog, istraživačkog, tehnologijskog projekta ili projekta prekogranične suradnje. Voditelj projekta 

popunjava Obrazac B1 – zamolbu za dodjelu poticajne mjere, te može raspodijeliti ukupni iznos na 

suradniku koji su sudjelovali u prijavi projekta prema Obrascu B2. 

Članak 9. 

Poticajna sredstva iz članka 8. ovog Pravilnika ne isplaćuju se za prijavu internih projekata sastavnica 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

VI. HONORIRANJE ODOBRENIH DOMAĆIH I MEĐUARODNIH ZNANSTVENIH, ISTRAŽIVAČKIH, 

TEHNOLOGIJSKIH PROJEKATA PREKOGRANIČNE SURADNJE ODOBRENIH ZA FINANCIRANJE 



Članak 10. 

Za odobreni projekt Sveučilišta, pri čemu je Sveučilište nositelj projekta, isplaćuje se honorar djelatnicima 

u znanstveno – nastavnim, umjetničko – nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Iznos honorara 

utvrđuje se prema broju bodova ostvarenih za pojedini projekt i bruto vrijednosti jednog boda koja se 

utvrđuje za svaku akademsku godinu Odlukom iz čl.3.st.2., a isplaćuje se na zahtjev voditelja projekta koji 

je djelatnik Sveučilišta prema raspodjeli u Obrascu B2. 

Članak 11. 

Honorar iz članka 10. ovog Pravilnika se ne isplaćuje za odobrene interne projekte sastavnica Sveučilišta. 

Članak 12. 

Iznos honorara iz članka 10. ovog Pravilnika utvrđuje se na temelju ostvarenih bodova i vrijednosti jednog 

boda utvrđenog u Odluci iz čl.3.st.2. za svaku akademsku godinu. 

 

VII. NAČIN PREDLAGANJA HONORARA I POTICAJNIH MJERA 

Članak 13. 

(1) Početkom svake kalendarske godine objaviti će se Poziv za novčano honoriranje i poticanje u 

prethodnoj godini, a nakon što Sveučilište, odnosno rektor posebnom odlukom odredi vrijednost 

bruto osnovice za tu godinu.  

(2) Poziv iz članka 13.st.1. objaviti će se na službenim stranicama Sveučilišta pod Novostima i Znanost 

i istraživanje. 

(3) Prijedlog za dodjelu honorara mora biti predan u pisanom obliku na Obrascima A1/A2 – honorar 

za znanstvenu izvrsnost ili Obrascu B2 – honorar za odobren projekt, koji se nalaze u prilogu ovog 

Pravilnika. 

(4) Prijedlog za dodjelu poticajnih mjera mora biti predan u pisanom obliku na Obrascu zamolbe za 

nabavu roba, radova i usluga ili Obrascu zamolbe za službeno putovanje ili Obrascu B1 – poticaj 

prijave projekta koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika. 

(5) Ako pojedini prijedlog za dodjelu honorara ili poticajne mjere nije potpun ili ne sadržava dovoljno 

elemenata za odlučivanje, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija i Služba za 

istraživanje/umjetnost, tehnologiju i poduzetništvo mogu tražiti dopunu prijedloga. 

 

VIII. DODJELA HONORARA I POTICAJNIH MJERA 

Članak 14. 

(1) Honorari se isplaćuju ma žiro račun djelatnika koji su navedeni u prijedlogu za dodjelu honorara 

na Obrascima A1, A2 ili B2 i prema raspodjeli utvrđenoj u istima. 

(2) Poticajna mjera isplaćuje se prema Obrascu zamolbe za nabavu roba, radova i usluga ili Obrascu 

zamolbe za službeno putovanje ili Obrascu B1. 

 



IX. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE 

Članak 15. 

Sljedeći obrasci nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio: 

Obrazac A1 – Zamolba za dodjelu honorara za objavljen znanstveni rad u časopisu, 

Obrazac A1a - Zamolba za dodjelu honorara za osobni odjek i vidljivost znanstvenika, 

Obrazac A2 – Zamolba za dodjelu honorara za objavljen udžbenik/knjigu, 

Obrazac B1 – Zamolba za dodjelu poticajne mjere za prijavu projekta,   

Obrazac B2 – Zamolba za dodjelu honorara za odobren domaći ili međunarodni projekt, i 

Obrazac B3 – Zamolba za dodjelu honorara za izvrsnost u umjetničko – istraživačkom radu. 

 

 

Članak 16. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

  



OBRAZAC A1 – Zamolba za dodjelu honorara za objavljen znanstveni rad u časopisu 

ZNANSTVENI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU 

Ime i prezime autora na radu:  

Navesti kategoriju rada: 
(npr. znanstveni radu časopisu, kategorija 
rada A – u skladu s Pravilnikom o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja) 

 

Naslov rada:  

Imena i prezimena koautora s njihovim 
afilijacijama: 

 

Postotak raspodjele sredstava po autorima 
sa Sveučilišta: 

 

Naziv časopisa:  

Baze u kojima je časopis indeksiran: 
(npr. WOS, Scopus, Current Content) 

 

Kvartil za predmetnu kategoriju u kojoj se 
časopis nalazi prema godini objave (ili 
prihvaćanja) rada ili zadnjoj godini za koju je 
poznat podatak o kvartilu časopisa u JCR 
(Journal Citation Report): 

 

Impact factor za godinu u kojoj je rad 
objavljen (ili prihvaćen za objavu) ili zadnju 
godinu za koju je poznat podatak o IF: 

 

Iznos honorara (Bruto II): 
(Prema Odluci o poticanju znanstvene 
izvrsnosti za akademsku godinu u kojoj je 
rad objavljen) 

 

Prilozi: 

• Isprintana prva stranica rada prihvaćenog za objavu ili objavljenog rada, 

• Ako je rad prihvaćen za objavu – predana isprintana potvrda i prihvaćanju rada, i 

• Isprintana potvrda s kvartilom u kojem se nalazi časopis. 

DATUM: 
AUTOR: 
________________________ 
(potpis)        ODOBRAVA  NE ODOBRAVA 
 
Odgovorna osoba:       
Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija  Rektor: 
 
________________________     ___________________________ 
(potpis)        (potpis) 
  



OBRAZAC A1a – Zamolba za dodjelu honorara za osobi odjek i vidljivost znanstvenika 
 

Ime i prezime znanstvenika:  

Navesti početnu vrijednost h-indeksa:  

Jedinično povećanje h-indexa:  

Poveznica iz koje je vidljiv rast:  

Iznos honorara (Bruto II)  

Prilozi: 

• Isprintano izvješće znanstvenika za prethodnu godinu i godinu u kojoj je došlo do 

povećanja h-indexa  

 
DATUM: 
AUTOR: 
________________________ 
(potpis)        ODOBRAVA  NE ODOBRAVA 
 
 
Odgovorna osoba:       
Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija  Rektor: 
________________________     ___________________________ 
(potpis)        (potpis)  



OBRAZAC A2 – Zamolba za dodjelu honorara za publicističku djelatnost 
Udžbenik/knjiga, priručnik, zbirka zadataka i sl. 

Ime i prezime autora:  

Navesti kategoriju rada: 
(npr. knjiga, udžbenik, priručnik, zbirka 
zadataka) 

 

Naslov rada:  

Imena i prezimena koautora s njihovim 
afilijacijama: 

 

Postotak raspodjele sredstava po autorima 
sa Sveučilišta: 

 

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Prijedlog sufinanciranja troškova: 
(navesti troškove, npr. trošak tiska, 
lektoriranja, prijevoda ili recenzije) 

 

Iznos za pojedini trošak:  

Iznos honorara (Bruto II): 
(Prema Odluci o poticanju znanstvene 
izvrsnosti za akademsku godinu u kojoj je rad 
objavljen) 

 

 
Prilozi: 

• Isprintana potvrda Odbora za izdavačku djelatnost da je sveučilišno izdanje (knjiga, 
udžbenik, priručnik, zbirka) završen, i 

• Isprintana naslovna stranica izdanja i impressum izdanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM: 
AUTOR: 
________________________ 
(potpis)        ODOBRAVA  NE ODOBRAVA 
 

Odgovorna osoba:       
Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija  Rektor: 
 
________________________     ___________________________ 
(potpis)        (potpis) 

  



OBRAZAC B1 – Zamolba za dodjelu poticajne mjere za prijavu projekta 
 

Ime i prezime voditelja projekta/glavnog 
istraživača: 

 

Institucija koja je nositelj projekta:  

Naziv projekta na hrvatskom i engleskom 
jeziku: 
 

 

Imena i prezimena suradnika na projektu 
koji su sudjelovali u pisanju projektnog 
prijedloga i institucije s kojih su suradnici: 

 

Postotak raspodjele sredstava po 
sudionicima (voditelj, suradnici) u pisanju 
projektne prijave sa Sveučilišta: 

 

Neto iznos raspodijeljen po sudionicima u 
prijavi: 

 

 
Prilozi: 

• Isprintana potvrda o poslanom projektnom prijedlogu, i 

• Isprintan projektni prijedlog predan Službi za istraživanje, umjetnost, tehnologiju i 
poduzetništvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM: 
VODITELJ/GLAVNI ISTRAŽIVAČ: 
_________________________________ 
(potpis) 
 
Voditelj Službe za istraživanje, umjetnost, tehnologiju i poduzetništvo 
_________________________________ 
(potpis)        ODOBRAVA  NE ODOBRAVA 
 
 
Odgovorna osoba:       

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija Rektor: 
 
 
______________________________    ______________________________ 
(potpis)    (potpis) 



OBRAZAC B2 – Zamolba za dodjelu honorara za odobren domaći ili međunarodni projekt 
Ukupan broj bodova – B  
 

𝑩 =∑𝐵𝑖

13

𝑖=1

 

Bi = maksimalno 30 bodova 
B = maksimalno 390 
Iznos 1 boda definiran je Odlukom rektora o poticanju znanstvene izvrsnosti. 
 

i Kategorija Doprinos Formule za 
izračun broja 
bodova Bi    (Bi = 
30 bodova 
maksimalno) 

Broj 
bodova 
Bi za 
projekt 

1 Vrijednost nabavljene opreme 
za potrebe projekta, a koja 
ostaje na UNIPU 

RAZVOJ RESURSA 
SVEUČILIŠTA  

B1 = vrijednost 
opreme / 10 000 

  

2 Vrijednost 
opreme/programskih 
paketa/licenci čije je korištenje 
osigurano i kasnije kroz 
nastavu, znanstveni i stručni 
rad na UNIPU 

RAZVOJ RESURSA 
SVEUČILIŠTA 

B2 = vrijednost 
opreme / 20 000 

  

3 Strane znanstvene institucije 
kao projektni partneri 

ZNANSTVENO - 
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B3 = broj 
uključenih 
partnera x 10 
bodova 

  

4 Domaće znanstvene institucije 
unutar UNIPU kao partner 

ZNANSTVENO - 
ISTRAŽIVAČKI RAD  

B4 = broj 
uključenih 
partnera unutar 
UNIPU x 5 bodova 

  

5 Domaće znanstvene institucije 
izvan UNIPU kao partneri 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B5 = broj 
uključenih 
partnera izvan 
UNIPU x 7 bodova 

 



6 Partneri iz industrije unutar 
Hrvatske 

STRUČNI RAD I 
SURADNJA S 
GOSPODARSTVOM 

B6 = broj 
uključenih 
partnera unutar 
Hrvatske x 10 

  

7 Partneri iz industrije izvan 
Hrvatske 

STRUČNI RAD I 
SURADNJA S 
GOSPODARSTVOM 

B7 = broj 
uključenih 
partnera izvan 
Hrvatske x 15 

  

8 Broj uključenih suradnika s 
UNIPU na projektu 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B8 = broj 
uključenih 
suradnika s 
UNIPU x 2 

  

9 Broj uključenih suradnika s 
ostalih fakulteta u Hrvatskoj 
unutar/izvan UNIPU na 
projektu 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B9 = broj 
uključenih 
suradnika x 3 

  

 10 Broj uključenih suradnika izvan 
Hrvatske na projektu 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B10 = broj 
uključenih 
suradnika x 5 

  

11 Broj stručnih usavršavanja 
suradnika UNIPU na projektu 
(npr. edukacije, studijska 
putovanja i sl.) 

STRUČNI RAD I 
SURADNJA S 
GOSPODARSTVOM 

B11 = broj 
uključenih 
suradnika u 
usavršavanje x 2 

  

 12 Broj istraživačkih tema iz kojih 
proizlaze doktorske disertacije 
na doktorskom studiju UNIPU, 
a definirane su unutar 
odobrenog projekta 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B12 = broj tema x 
10 

  

 13 Broj novozaposlenih na UNIPU 
kroz bruto plaću/vrijednost 
zaposlenog (administrator, 
istraživač i sl.) 

ZNANSTVENO-
ISTRAŽIVAČKI RAD 

B13= vrijednost 
ukupne bruto 
plaće tijekom 
trajanja projekta / 
10 000 

  

UKUPAN broj bodova 

Ukupan iznos u kn 



Prilozi: 

• Isprintana potvrda i prihvaćenom projektnom prijedlogu, i 

• Isprintan prihvaćen projektni prijedlog predan Službi za istraživanje, umjetnost, 
tehnologiju i poduzetništvo. 

 
 
 
DATUM: 
VODITELJ/GLAVNI ISTRAŽIVAČ: 
_________________________________ 
(potpis) 
 
Voditelj Službe za istraživanje, umjetnost, tehnologiju i poduzetništvo 
_________________________________ 
(potpis)        ODOBRAVA  NE ODOBRAVA 
 
 
Odgovorna osoba:       

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija Rektor: 
 
 
______________________________    ______________________________ 
(potpis)    (potpis) 
 


