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Idejno rješenje skulpture Nagrade ZNANOST 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski 
razvoj Republike Hrvatske 

 
i 
 

Novog lista 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sve dokumente možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Zaklade (www.nzz.hr). 

 
Iako je poduzeto sve potrebno kako bi se osigurala točnost i pouzdanost ovog dokumenta, on 

može služiti isključivo u informacijske svrhe, odnosno kao vodič. Ovaj dokument ne predstavlja 
niti jedan oblik garancije, odgovornosti, ugovorne ili druge obveze Nacionalne zaklade za 

znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH prema trećima. 
Za detalje nužno je pogledati Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za 

ostvarivanje svrhe Zaklade, Preporuke i uvjete za dodjelu i korištenje sredstava Zaklade te 
Pravila rada Zaklade. 
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Idejno rješenje skulpture 
Nagrade ZNANOST 2010. 

 

 
 
 
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH i dnevnik Novi list 
pozivaju studente svih godina Umjetničke akademije Sveučilišta u Osijeku, Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i 
Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu da se prijave na natječaj Idejno 
rješenje skulpture nagrade ZNANOST. 

 
 

O nagradi ZNANOST 
 
Nagrada ZNANOST dodjeljuje se studentima 
preddiplomskih, dodiplomskih i diplomskih studija svih 
hrvatskih sveučilišta za znanstveno-istraživački rad 
objavljen u akademskoj godini 2008./2009. Nagrada se 
dodjeljuje u tri kategorije: prirodne i biomedicinske 
znanosti, tehničke i biotehničke znanosti te 
društvene i humanističke znanosti. 
Uz novčanu nagradu, prijenosno računalo i mobitel, 

Nacionalna zaklada za znanost i Novi list mladim će znanstvenicima uručiti i nagradu trajne 
vrijednosti, rad studenta ili grupe studenata akademija hrvatskih sveučilišta (u daljnjem 
tekstu: akademije).  
 
 

 

Tema natječaja 

 
 
 

Idejno rješenje skulpture nagrade ZNANOST treba svojim likovnim oblikovanjem na 
posredan ili neposredan način upućivati na znanost, mladost i stvaralaštvo. 
Idejno rješenje, uz skicu ili maketu, treba sadržavati: detaljan opis nagrade koji 
uključuje završni izgled skulpture, opis materijala te načina izvedbe.  
Maksimalne dimenzije idejnog rješenja jesu 30 x 30 x 30 cm.  
Na skulpturi nagrade treba biti istaknuto: tekst „Nagrada ZNANOST 2010.“, logotip 
Novoga lista te logotip Nacionalne zaklade za znanost.  
Idejno rješenje treba biti izvedeno u šest istih ili sličnih primjeraka koji će biti uručeni 
dobitnicima i organizatorima natječaja za nagradu ZNANOST.  
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Prijave 
 

 
 

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti akademija pojedinačno ili u 
skupini. 
 
Prijava na natječaj mora sadržavati: 
 

Za NZZ: službeni Obrazac za prijavu (dostupan na www.nzz.hr)   
                  potvrda/potvrde o statusu redovitog studenta akademije u ak.            

                             2009./10. godini 
Za Akademiju: jedan primjerak idejnog rješenja – makete i/ili skice (prema odluci   

                                   autora) i opis rješenja  
 

 

 

Kriterij odabira i nagrada autoru 

 
 

 
Sve pristigle prijave s pojedine akademije razmatrat će povjerenstvo akademije 
koje će među prijavljenim rješenjima odabrati tri najbolja 

 
Po tri najbolja rješenja sa svake ustanove razmatrat će zajedničko povjerenstvo 
akademija koje čine po jedan predstavnik svake akademije 

 
Novi list preuzima obvezu financiranja izrade šest primjeraka odabranog idejnog 
rješenja  

Autoru/autorima izabranog rješenja pripada novčana nagrada u iznosu od 
5.000,00 kn koju dodjeljuje Nacionalna zaklada za znanost   

 
Nagrađeno idejno rješenje bit će predstavljeno u Novom listu te na svečanoj 
dodjeli nagrade ZNANOST. 

 

 

 

Rok za prijavu i rezultati 

 
 
 

Natječaj se raspisuje 8. veljače 2010. i otvoren je do 31. ožujka 2010. Sve prijavni 
obrasci moraju biti poslani na adresu e-pošte ana@nzz.hr do datuma navedenog u 
natječaju. Do istog datuma, makete ili skice moraju biti predane kontakt osobama  
pojedinih akademija.  

Pristigli radovi i njihovi autori bit će predstavljeni u Novom listu.  

Imena dobitnika bit će objavljena u travnju 2010. godine, a autorima najboljih 
radova nagrade će biti uručene na svečanoj dodjeli.   
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Postupak prijavljivanja 
 

 
 
 

Popunjeni obrazac za prijavu (dostupan na www.nzz.hr) se šalje putem elektroničke pošte na adresu 
ana@nzz.hr i u tiskanom obliku, u jednom primjerku, s priloženom potvrdom o statusu redovitog 
studenta na adresu NZZ-a u Opatiji. Elektronička i tiskana prijava moraju biti identične – NZZ neće 
odgovarati za moguće razlike. U postupak ocjenjivanja ulaze isključivo prijave s kompletnom 
dokumentacijom. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Idejno rješenje (skice i/ili makete s opisom rada) dostavljaju se kontakt osobi na Akademiji.  

 

Prijave koje nisu u skladu s bilo kojim detaljem iz ovoga dokumenta, obrascima za 
prijavu na natječaj, Preporukama i uvjetima za dodjelu i korištenje sredstava 

Zaklade ili su u suprotnosti s pravilima rada Zaklade neće biti prihvatljive i vratit će 
se predlagateljima prije evaluacije. 

 
 

 

Prijavu slati ili 
osobno dostaviti na adresu 

 

 

 
 

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i 
tehnologijski razvoj RH 

Nazorova 2 
10000 Zagreb 

                      - za natječaj Idejno rješenje NZ 2010– 
 

Upravni odbor NZZ-a zadržava pravo promjene uvjeta natječaja za sljedeće  
rokove prijave. 
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Dodatne informacije  

 
Kontakt osoba  
Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku 
Petra Svačića bb, Osijek 
Tel: 031/253-333 
Faks: 031/253-333 
 

Kontakt osoba 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 

Glagoljaška bb, Split 
Tel:021/348-633  

Faks: 021/348-620  
  
  

Kontakt osoba 
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu 
Tel: 01 / 37 11 312 
Faks: 01 / 37 77 218 
E-pošta:  
 

Kontakt osoba 
Akademija primijenjenih umjetnosti 

Sveučilišta u Rijeci 
Slavka Krautzeka bb, Rijeka 

Tel: 051/228-880  
Faks: 051/322-363 

E-pošta:  

 
 
  Ana Ravnić Perfido  

 
 Nacionalna zaklada za znanost,                      
 visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH 
 Nazorova 2 
 Tel: 051/228-693 
 Faks: 051/271-085 
 E-pošta: ana@nzz.hr 
 


