Sveučilište u Zagrebu
Kinezi o loški fakultet
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Klasa:
Urbroj:
Zagreb, 15. rujna 2015.

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br.
123/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11. i 94/13.) i članka 37. Statuta Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad i etiku od 15.
rujna 2015. godine d o n o s i m
ODLUKU
o kriterijima sufinanciranja sudjelovanja znanstvenika, nastavnika, suradnika i
znanstvenih novaka Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na tuzemnim i
inozemnim znanstvenim (samo iznimno stručnim) kongresima, konferencijama,
savjetovanjima i drugim sličnim skupovima u akademskoj 2015/16. i 2016/17.
godini.

I.
Svakom znanstveniku, nastavniku, suradniku i znanstvenom novaku u radnom odnosu na
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pripada o trošku Fakulteta sljedeće:
pravo sudjelovanja na nekom od znanstvenih (samo iznimno stručnih) skupova
koji se organiziraju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, pod uvjetom da dotični
zaposlenik ima prijavljen rad na tom skupu, te da ga na istom skupu i prezentira,
iznimno na plaćanje pristojbe za objavu radova u časopisima koji su indeksirani u
bazi Web of Science.
Fakultet snosi u cijelosti troškove po osobi do maksimalnog iznosa od 16.000,00 kuna za
dvije akademske godine.
II.
Radi pravodobnog rješavanja zahtjeva i vođenja uredne i ažurne evidencije o korištenju
ovog prava, svi zahtjevi zaposlenika u svezi sa sudjelovanjem na znanstvenim (iznimno
stručnim) skupovima obvezno se dostavljaju Povjerenstvu za znanstveni rad i etiku radi
donošenja odluke.
Uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti ispunjen Obrazac (sastavni dio Odluke), kao i
potvrdu organizatora o prihvaćanju rada ili predaji rada ako se radi o kongresu ili ostalu
popratnu dokumentaciju ako se radi o drugim oblicima zahtjeva npr. za stručni skup
potrebno je dobro obrazložiti zbog čega je taj skup iznimno važan tj. kako doprinosi
znanstvenom i nastavnom radu te dostaviti suglasnost nositelja predmeta i predati
detaljan sadržaj stručnog skupa.
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III.
Zaposleniku Fakulteta iz točke 1. ove odluke, pod navedenim uvjetima, o trošku
Fakulteta priznaju se:
troškovi kotizacije za sudjelovanje na kongresu, konferenciji, odnosno drugom
skupu;
troškovi noćenja i dnevnice;
troškovi prijevoza;
ili plaćanje pristojbe za objavu radova u znanstvenim časopisima koji su
indeksirani u bazi Web of Science.
iznimno za druge oblike naknade troškova za znanstveno-istraživački rad uz
obrazloženje i priloženu dokumentaciju
Bez obzira na mogući veći broj autora (koautora), navedeni troškovi za isti rad priznaju
se samo jednoj osobi i to u pravilu onoj, koja će rad i prezentirati. Ukoliko rad ne bude
prezentiran, Fakultet neće autoru priznati nikakve troškove.
IV.
Utvrđeno, a neiskorišteno pravo iz točke I. odnosno točke III. ove Odluke, ne može se po
proteku roka, na koji se odluka odnosi, više koristiti, a također neiskorištena sredstva se
ne mogu prenositi niti na drugu osobu.
V.
Navedeni izdaci iz točke I . odnosno I I I . ove Odluke, osiguravaju se na teret posebnih
sredstava za ove namjene, u sladu s financijskim planom Fakulteta.

VI.

Odluku o odobravanju zahtjeva, temeljem prijedloga Povjerenstva za znanstveni rad i
etiku, donosi neposredno dekan Fakulteta.
VII.
Ova odluka iznimno se ne primjenjuje na slučajeve kada su sredstva za te namjene
osigurana na teret znanstveno-istraživačkih projekata i drugih izvanrednih prihoda.
VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1. prof.dr.se. Lana Ružić, prodekanica za znanost, ovdje
2. Tajništvo, ovdje
3. Računovodstveni poslovi, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

