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KLASA: 602-04/23-06/01 

URBROJ: 2198-1-79-24/23-01 

Zadar, 1. veljače 2023. 

 

 

Na temelju Odluke Stručnog vijeća Odjela za arheologiju o raspisivanju natječaja za 

studentske istraživačke projekte izglasanoj na 1. redovitoj sjednici Stručnog vijeća 

Odjela za arheologiju u akad. god. 2022./2023. održanoj 7. listopada 2022., raspisuje 

se 

 
 

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE 

 

Natječaj je namijenjen redovnim studentima 1. i 2. godine diplomskog studija Odjela 

za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Cilj natječaja je financiranje studentskih 

projekata koji dovode do realizacije diplomskih radova i isključivo su vezani uz 

izradu diplomskog rada.  

U projektni plan financiranja ulaze sljedeće aktivnosti:  

- putovanje u muzej/knjižnicu u drugom gradu/državi radi stručnih/znanstvenih 

konzultacija, obrade arheološkog materijala, izrade digitalne baze podataka  

- pristup on line bazama podataka 

- obilazak arheološkog/ih lokaliteta 

- arheološko rekognosciranje/ kratko arheološko iskapanje (npr. probna sonda), 

uključuje i dnevnice za 2 suradnika 

- konzervacija arheološkog materijala  

- analize 

- literatura i oprema.1 

 

Najveći iznos koji je moguće ostvariti po projektu je 700,00 EUR.  

 

                                            
1 Nakon završetka studentskog projekta sva literatura i oprema nabavljena natječajnim sredstvima 
ostaje u vlasništvu Sveučilišta u Zadru.  
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1. UVJETI ZA PRIJAVU ISTRAŽIVAČKIH STUDENTSKIH PROJEKATA:  

 

1. Prijavitelj projekta mora imati određenog mentora za diplomski rad 

2. Prijavitelj projekta mora imati određenu temu diplomskog rada 

3. Izrađeni sinopsis diplomskog rada 

4. Ispunjeni prijavni obrazac (obrazac 1) 

5. Ispunjeni Financijski plan (obrazac 2) 

 

Obrasci su dostupni na internetskim stranicama Odjela za arheologiju.  

Prijave za financiranje zaprimaju se do 1. svibnja tekuće akademske godine i to u 

elektronskom obliku putem e-mail adrese tajništva Odjela ili fizičkom obliku putem 

poštanskoga sandučića Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.  

Prijave pristigle izvan zadanog roka, s nepotpunom dokumentacijom ili 

dokumentacijom koja ne udovoljava Natječajem propisanim kriterijima i uvjetima 

Natječaja neće se razmatrati. 

Pravo prijave na natječaj nemaju:  

Studenti koji imaju prijavljen drugi projekt koji je vezan uz ovu temu (izuzetak čine 

projekti ERASMUS+ i CEEPUS  koji omogućuju mobilnost studenata). 

 

 

2. KRITERIJI ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA 

 

Povjerenstvo će pristigle prijave projekata evaluirati prema sljedećim kriterijima:  

 

a. Opis/opravdanost i održivost projekta – 50 bodova 

b. doprinos projekta u akademskoj zajednici – 20 bodova 

c. Financijski plan projekta – 20 bodova 

d. Intervju – 10 bodova 

 

Za svaki kriterij iz stavke 2. Povjerenstvo može dodijeliti broj bodova prema vlastitoj 

procjeni, ovisno o dostavljenim elementima aktivnosti, odnosno projekta, od 0 do 

najvišeg broja bodova (stavka 2.), brojem odobrenih projekata pristiglih na Poziv i 

raspoloživim iznosom sredstava. 
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Nepotpune i nepravodobne prijave kao i prijave koje ne udovoljavaju uvjetima 

Kriterija neće biti razmatrane. Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve obrasce i 

dokumente, te nepravodobna ako je podnesena izvan roka određenog u Javnom 

pozivu. 

Prijavitelji su obvezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski. 

Povjerenstvo pregledava, ocjenjuje i rangira prijave te donosi Odluku o dodjeli 

financijskih sredstava jednom godišnje. Odluka o odobrenju projekata te visini 

dodijeljenih sredstava biti će objavljena na stranicama Odjela za arheologiju 30 dana 

nakon isteka roka prijava. Minimalan broj bodova koji je potrebno ostvariti za  ulazak 

na rang listu iznosi 50 bodova. 

Projekt kreće od odobrenja i prihvaćanja projekta od strane Povjerenstva.  

 

 

3. SREDSTVA POTPORE I ISPLATA  

 

Povjerenstvo će donijeti Odluku o dodijeli financijskih sredstava kojom će se utvrditi 

iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom prijavitelju, a koji je uvjetovan kvalitetom 

prijavljenog projekta (utvrđeno brojem bodova).   

Isplata slijedi neposredno nakon objave rezultata na stranicama Odjela za 

arheologiju i nakon potpisivanja ugovora. 

ISPLATA SE VRŠI NA SLJEDEĆI NAČIN:  

I. REFUNDACIJA– pri čemu prijavitelj predaje zahtjev za refundaciju na iznos 

troška/ova odobrenih Natječajem. Uz zahtjev, potrebno je predati račune ili potvrde 

o plaćanju (u slučaju bezgotovinskog plaćanja). 

ili 

II. AKONTACIJA – pri čemu prijavitelj predaje zahtjev za isplatu sredstava potrebnih 

za podmirenje troška/ova?, na iznos troška koji je odobren Natječajem. Uz zahtjev, 

potrebno je predati ponudu ili predračun.  

 

 

4. PREKID U IZVOĐENJU PROJEKTA ILI NEREALIZACIJA  

 

Projekt koji se ne provede može se prekinuti ili mu se može produžiti rok za 

provedbu. Nositelj projekta dužan je Odjelu za arheologiju podnijeti molbu za 
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produljenje roka najkasnije dva tjedna prije samog održavanja projekta, osim u 

slučajevima više sile. 

 Nositelj prekinutog projekta koji se nije počeo provoditi, dužan je podnijeti pisano 

izvješće o razlozima zašto projekt nije proveden te izvršiti povrat dodijeljenih 

sredstava.  

Nositelj projekta koji je prekinut tijekom realizacije, dužan je podnijeti pisano 

izvješće koje mora sadržavati:  

- razlog prekida projekta  

- izvješće o provedenom dijelu projekta  

- financijsko izvješće ukoliko je bilo troškova do prekida. 

 

 

5. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAKON PROVEDBE PROJEKTA  

 

Nositelji projekata koji su prihvaćeni i financirani dužni su 30 dana od dana završetka 

projekata dostaviti Odjelu za arheologiju završno izvješće o provedbi projekta i 

financijsko izvješće. U slučaju da nositelj projekta ne dostavi završno izvješće ili 

nenamjenski troši dodijeljena sredstva, obvezan je vratiti sredstva za koja nije 

podnio financijsko izvješće, a u slučaju nenamjenskog trošenja dužan je vratiti 

ukupan iznos doznačenih sredstava. Financijsko praćenje izvršenja projekta i 

utroška odobrenih sredstava obavlja Povjerenstvo. 

 

 

 
 

Pročelnik Odjela za arheologiju:  
 
 

 
 

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević 
 
 



 

5 
 

 


