Izmjena natječaja:
Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), osoba izabrana u zvanje
poslijedoktoranda može zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri
godina na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda.
Maksimalno trajanje financiranja plaće poslijedoktoranda iz Državnog proračuna, odnosno HRZZ
sredstava, ne smije biti duže od ukupno četiri godine. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje
kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim
ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne
smije biti duže od šest godina.
Na natječaju IP-2019 i UIP-2019 pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu
najviše do dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom
mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine,
uključujući zaposlenje u sklopu projekta IP - 2019 ili UIP - 2019. Iznimno, moguće je prihvatiti
financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava,
međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane
HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.
Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do
deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o
rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na
dva različita projekta).
Poslijedoktorand čija je plaća financirana do najviše dvije godine na jednom projektu na natječaju
IP-2019 i UIP-2019 može biti financiran na još jednom HRZZ projektu za razdoblje do najviše dvije
godine tako da ukupno razdoblje financiranja ne prelazi četiri godine.

Upute s primjerima:
Na natječaju IP-2019 i UIP-2019 pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu
najviše do dvije godine (24 mjeseci). Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na
suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti
duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu projekta IP - 2019 i/ili UIP - 2019. Iznimno,
moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih
projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo
financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina. Primjerice, ako je
poslijedoktorand bio zaposlen na suradničkom mjestu poslijedoktoranda na 36 mjeseci, može se iz
sredstava HRZZ-a financirati još 12 mjeseci.
Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do
deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o
rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na
dva različita projekta).

Poslijedoktorand čija je plaća financirana do najviše dvije godine na jednom projektu na natječaju
IP-2019 i UIP-2019 može biti financiran na još jednom HRZZ projektu za razdoblje do najviše dvije
godine tako da ukupno razdoblje financiranja ne prelazi četiri godine. Primjerice, ako je
poslijedoktorand bio zaposlen na razdoblje od 12 mjeseci na projektu IP-2019 i/ili UIP-2019, može se iz
sredstava HRZZ-a financirati na drugom projektu najviše 24 mjeseca.

