
PRAVILNIK NATJEČAJA ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA HSD-a 

1. Naknada putnih troškova Hrvatskog sociološkog društva (HSD-a) financira se iz sredstava Fonda za 

budućnost. 

2. Natječaj za naknadu putnih troškova HSD-a objavljuje se jednom godišnje, no HSD zadržava pravo 

neraspisivanja natječaja u slučaju nedostatka sredstava. 

3. Natječaj se raspisuje za financiranje troškova izlaganja na znanstvenim konferencijama ili kongresima ili 

za pohañanje zimskih/ljetnih škola i znanstvenih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu. 

4. Na natječaj se mogu prijaviti znanstveni novaci/kinje, viši asistenti/ice/postdoktorandi/ice i studenti/ice 

diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija sociologije i srodnih studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, a 

koji su članovi/ice HSD-a. 

5. Natječaj se objavljuje u travnju tekuće godine. Na njega se mogu prijaviti kandidati/tkinje koji su izlagali 

svoj znanstveni rad ili koji su sudjelovali u radu zimskih škola i radionica u razdoblju od listopada 

prethodne godine do datuma objave natječaja ili oni čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje ili koji će 

sudjelovati u radu ljetnih škola ili znanstvenih radionica u razdoblju nakon objave natječaja do rujna tekuće 

godine. 

6. Zaprimljene zahtjeve vrednovat će komisija imenovana od strane HSD-a. 

7. Pri razmatranju zahtjeva u obzir će se uzeti relevantnost konferencije/kongresa/radionice/škole za 

znanstveno usavršavanje kandidata/tkinje (primjerice, značaj konferencije ili kongresa, tematska vezanost 

uz kandidatov rad ili stjecanje vještina potrebnih za istraživanje). 

8. Ovisno o kvaliteti zaprimljenih zahtjeva kao i o dostupnim sredstvima, HSD dodjeljuje jednu ili više 

parcijalnih ili potpunih stipendija za pokrivanje troškova puta, smještaja i/ili registracije. HSD zadržava 

pravo nedodjeljivanja naknade u tekućoj godini u slučaju nezadovoljavajuće kvalitete zaprimljenih 

zahtjeva. 

9. Prednost će imati kandidati/tkinje koji nisu u prošlosti dobili pokrivanje putnih troškova od strane HSD-

a, kao i kandidati/tkinje koji putuju u inozemstvo. 

10. Zahtjev za naknadu putnih troškova treba uključivati: 

1) Popunjeni prijavni obrazac za naknadu putnih troškova; 

2) Potvrdu o održanom izlaganju ili sudjelovanju na zimskoj školi ili radionicu (npr. kopiju iz knjige 

sažetaka ili programa ili kopiju certifikata o izlaganju ili sudjelovanju), odnosno potvrdu o radu 

prihvaćenom za izlaganje ili o dobivenom mjestu u ljetnoj školi ili radionici (npr. kopiju pisma ili 

e-maila primitka); 

3) CV / životopis. 

11. Nepotpuni ili zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati. 

  

Uplata donacija na žiro-račun Fonda za budućnost: 

IBAN2390001-1100315979 (Hrvatska poštanska banka) 

S naznakom „Za Fond za budućnost“ 
Primatelj: Hrvatsko sociološko društvo (HSD) 

 


