
 
 

 
 

 

Pročišćeni tekst Odluke o uspostavi Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata 

obuhvaća Odluku o uspostavi Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata (KLASA: 

003-08/17-06/01, URBROJ: 251-73/02-17-10 od 24. ožujka 2017.) te Odluku o izmjeni i 

dopuni Odluke o uspostavi Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata, KLASA: 003-

08/20-06/01; URBROJ: 003-08/20-06/01 od 29. listopada 2020.  
 

Odluku o uspostavi Fonda za potporu usavršavanja 

doktorskih studenata 
(pročišćeni tekst) 

 

(Pojmovi koji se koriste u ovoj odluci koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.) 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom osniva se Fond za potporu usavršavanja doktorskih studenata. 
Sredstva fonda iznose 100 000,00 kuna. 
Dodatna sredstva za fond osiguravaju se izdvajanjem 5% prihoda školarina doktorskih 
studija uplaćenih u kalendarskoj godini.  
 
 

Članak 2. 

 

Sredstva Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata mogu koristiti svi studenti 

doktorskog studija s prihvaćenom temom doktorskog rada, koji nisu zaposlenici izabrani u 

suradničko zvanje na Sveučilištu u Zagrebu ili drugom hrvatskom sveučilištu. Na natječaj 

se mogu prijaviti i studenti doktorskog studija koji nemaju prihvaćenu temu doktorskog 

rada, ali redovno ispunjavaju svoje studentske obaveze, imaju položene sve ispite iz 

prethodnih semestara i ostvaren maksimalan broj ECTS bodova. Sredstva Fonda za 

potporu usavršavanja doktorskih studenata ne mogu koristiti studenti doktorskog studija 

upisani u 1. semestar doktorskog studija. 

 

Članak 3. 

 
Potpora za usavršavanje doktorskih studenata namijenjena je za sljedeće aktivnosti: 
1. Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, uz uvjet prihvaćenog referata i suglasnost 
mentora, studijskog savjetnika ili voditelja smjera; 
2. Znanstvene tečajeve, radionice i druge oblike usavršavanja s međunarodnim 
referencama, u svrhu podizanja osposobljenosti doktorskog studenta za znanstveni rad, 



 
 

 
 

uz uvjet predočenja programa usavršavanja i suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili 
voditelja smjera; 
3. Studijske boravke namijenjene provođenju istraživanja za potrebe doktorskog rada, uz 
uvjet predočenja programa boravka i suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili voditelja 
smjera; 
4. Provođenju manjih terenskih istraživanja za potrebe doktorskog rada, uz uvjet 
predočenja plana terenskog istraživanja i suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili 
voditelja smjera; 
Prije davanja suglasnosti mentor, studijski savjetnik ili voditelj smjera je dužan utvrditi da 
li aktivnost za koju se traži potpora pridonosi doktorskom istraživanju studenta. 
 

Članak 4. 

 

Najveći dopušteni iznos potpore za aktivnosti iz članka 3. iznosi: 

1. Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama                                       3.500,00 kuna. 
2. Za tečajeve i radionice u svrhu znanstvenog usavršavanja                       10.000,00 kuna. 
3. Za studijske boravke namijenjene provođenju doktorskog istraživanja     5.000,00 kuna. 
4. Za provođenje terenskih istraživanja za potrebe doktorskog rada             7.000,00 kuna. 

 

 

Članak 5. 

 
Student može koristiti najviše jednu potporu u jednoj kalendarskoj godini.  

 
 

Članak 6. 

 
Potpora za znanstveno, nastavno i stručno usavršavanje se odobrava temeljem pisanog 
zahtjeva na za to predviđenoj zahtjevnici, s obrazloženjem za potporu i planom troškova, 
pripadajućim potvrdama o visini troškova te dokazima za aktivnosti navedene u članku 3., 
ovisno o svrsi potpore. 
 
 

Članak 7. 

 
Zahtjevnicu s obrazloženjem zahtjeva za potporu supotpisuje mentor, studijski savjetnik ili 
voditelj smjera nakon provjere utemeljenosti zahtjeva 
 

Članak 8. 

 
Potpore za usavršavanje doktorskih studenata odobrava povjerenstvo.  
Povjerenstvo čine tri člana od kojih je jedan prodekan zadužen za znanost, a dva člana 
imenuje dekan fakulteta posebnom odlukom iz redova članova Vijeća doktorskog studija. 
Mentor doktorskog studenta koji podnosi zahtjev za potporom ne smije biti član 
povjerenstva za odobravanje potpora iz Fonda za usavršavanje doktorskih studenata. 



 
 

 
 

Ukoliko je mentor studenta koji traži potporu prodekan zadužen za znanost, njega u radu 
povjerenstva mijenja drugi prodekan.  
 

Članak 9. 

 
Prije odobrenja potpore povjerenstvo je dužno utvrditi da li aktivnost za koju se traži 
potpora pridonosi doktorskom istraživanju studenta. 
Povjerenstvo neće odobriti potporu studentu koji u dosadašnjem radu nije postigao 
zadovoljavajući napredak. 
Dodatne kriterije za dodjelu potpora usvojit će Vijeće doktorskog studija. 
 
 

Članak 10. 
 

Potpora se isplaćuje u obliku akontacije.  
Korisnik potpore nakon korištenja iznosa potpore predaje cjelovitu dokumentaciju sa 
izvornim računima računovodstvu temeljem kojih se vrši potvrda opravdanosti troškova te 
završni obračun sredstava potpore.  
Ukoliko su sredstva potpore utrošena na neopravdan način, korisnik potpore dužan je 
nadoknaditi sredstva koja su utrošena na neopravdan način.  

 
 

Članak 11. 
 

Podatke o sudjelovanju u aktivnostima na međunarodnoj razini za koje se koriste potpore 
iz Fonda za usavršavanje doktorskih studenata potrebno je upisati u evidenciju 
međunarodne suradnje sveučilišta u Zagrebu. 
 
Pročišćeni tekst objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta 2. studenog 2020. 

 

Dekan  

           Izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak, v.r. 


