Na temelju članka 50. Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće
Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta na 193. redovitoj sjednici održanoj 23. ožujka 2017.
donijelo je Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika.
Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika je mijenjan pa su stručne službe Fakulteta utvrdile i napravile
pročišćeni tekst Pravilnika koji obuhvaća:
-

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika donesen na 193. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća
Građevinskog fakulteta održanoj 23. ožujka 2017. i
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika donesen na 197.
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta održanoj 11. listopada 2017.

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU ZAPOSLENIKA
(Pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o nagrađivanju zaposlenika (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju mjerila i
postupak nagrađivanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja na Građevinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet). Utvrđuju se sastav i djelokrug rada Povjerenstva
za dodjelu nagrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te druga pitanja značajna za postupak dodjele
nagrada.

II. VRSTE NAGRADA
Članak 2.
(1) Na Fakultetu se ustrojavaju i dodjeljuju sljedeće nagrade:
1) Nagrada za znanstvenu djelatnost (N1)
2) Nagrada za mladog znanstvenika (N2)
3) Nagrada za objavljeni znanstveni rad (N3)
4) Nagrada za nastavnu djelatnost (N4)
5) Nagrada za stručnu djelatnost (N5)
6) Nagrada za posebni doprinos nenastavnom osoblju (N6)
7) Nagrada za sveukupnu djelatnost na Fakultetu (N7)
(2) Nastavnike se nagrađuje nagradama iz točaka 1.-5. i točke 7. stavka 1. ovog članka.
(3) Suradnike se nagrađuje nagradama iz točaka 1.-5. stavka 1. ovog članka.
(4) Nenastavno osoblje se nagrađuje nagradama iz točaka 6. i 7. stavka 1. ovog članka.
(5) Sve nagrade dodjeljuju se u obliku priznanja i novčanoga dijela, čiju visinu u godini u kojoj se
dodjeljuje određuje dekan Fakulteta u skladu s financijskim mogućnostima. Priznanje je grafički
oblikovana povelja, s punim imenom Fakulteta, njegovim službenim logotipom, prigodnim
tekstom, žigom, datumom i potpisom dekana. Prigodni dio teksta ovisi o vrsti nagrade. Za nagradu
N7, pored priznanja, dodjeljuje se i plaketa. Plaketa je od metala, umjetnički oblikovana i
visokostručne izrade. Plaketa ima na jednoj strani logotip Fakulteta u reljefu. Svaka plaketa ima
ugraviran svoj broj na poleđini.
(6) Nagrada za objavljeni znanstveni rad (N3) dodjeljuje se svake godine. Ostale nagrade dodjeljuju
se, u pravilu, jedanput u dvije godine, prema posebno utvrđenom rasporedu.
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Nagrada za znanstvenu djelatnost (N1)
Članak 3.
(1) Nagrada za znanstvenu djelatnost dodjeljuje se pojedincu prema sljedećim mjerilima:
- sudjelovanje u domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim i razvojnim projektima
- istaknuta istraživačka produktivnost
- citiranost objavljenih radova prema bazi Web of ScienceTM Core Collection
- mentorstvo na doktorskim radovima
- autorstvo ili suautorstvo tehničkih inovacija, patenata, novih proizvoda te novih tehnoloških
procesa
- autorstvo ili suautorstvo znanstvene knjige ili poglavlja u znanstvenoj knjizi
- dobivene nagrade za znanstveni rad od nekih drugih institucija
- rad s mladim znanstvenicima.
(2) Nagrada za znanstvenu djelatnost dodjeljuje se svake druge godine za djelatnost u posljednjih pet
akademskih godina.

Nagrada za mladog znanstvenika (N2)
Članak 4.
(1) Nagrada za mladog znanstvenika dodjeljuje se znanstveniku do navršenih 35 godina života.
(2) Nagrada za mladog znanstvenika dodjeljuje se prema sljedećim mjerilima:
- sudjelovanje u domaćim i međunarodnim znanstvenoistraživačkim i razvojnim projektima
- istaknuta istraživačka produktivnost
- citiranost objavljenih radova prema bazi Web of ScienceTM Core Collection
- autorstvo ili suautorstvo tehničkih inovacija, patenata, novih proizvoda te novih tehnoloških
procesa
- autorstvo ili suautorstvo poglavlja u znanstvenoj knjizi
- dobivene nagrade za znanstveni rad od nekih drugih institucija
(3) Nagrada za mladog znanstvenika dodjeljuje se svake druge godine za djelatnost u posljednje
dvije akademske godine.

Nagrada za objavljeni znanstveni rad (N3)
Članak 5.
(1) Nagrada za objavljeni znanstveni rad dodjeljuje se svim autorima znanstvenog rada objavljenog u
prethodnoj akademskoj godini u najbolje rangiranom znanstvenom časopisu.
(2) Rangiranje znanstvenih časopisa provodi se prema faktoru odjeka u godini prihvaćanja rada prema
Journal Citation Reports® Science Edition (JCR SCIE).
(3) Nagrada za objavljeni znanstveni rad dodjeljuje se svake godine. Prijedlog za dodjelu nagrade
dostavlja Odbor za znanost na temelju prijave autora i uvida u baze.
(4) Ukupno se dodjeljuju četiri nagrade (tri nagrade za područje građevinarstva i temeljnih tehničkih
znanosti i jedna za ostala znanstvena područja).

Nagrada za nastavnu djelatnost (N4)
Članak 6.
(1) Nagrada za nastavnu djelatnost dodjeljuje se pojedincu prema sljedećim mjerilima:
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-

autorstvo ili suautorstvo objavljenog udžbenika, e-kolegija ili nastavnog materijala na
mrežnim stranicama
rad na unapređenju kvalitete nastave na Fakultetu
mentorstvo studentskih radova izvan redovite nastave
objavljivanje radova u suradnji sa studentima
uvođenje suvremenih sadržaja u nastavu
briga o podmlatku, rad s mladim nastavnicima, prenošenje iskustava na mlađe nastavnike,
rad u odborima i povjerenstvima (Fakultet, Sveučilište)
studentska anketa (prosječna ocjena odgovora B1 – B9 pojedinca treba biti viša od prosječne
ocjene Fakulteta).

(2) Nagrada za nastavnu djelatnost dodjeljuje se svake druge godine za djelatnost u posljednjih pet
akademskih godina.

Nagrada za stručnu djelatnost (N5)
Članak 7.
(1) Nagrada za stručnu djelatnost dodjeljuje se pojedincu ili grupi zaposlenika prema sljedećim
mjerilima:
- realizirani istaknuti stručni projekt
- uspješna suradnja s gospodarstvom vidljiva kroz projekte i ugovore
- istaknuta uloga u strukovnim udrugama (domaćim i međunarodnim)
- dobivena priznanja za tehnička rješenja
- objavljeni stručni radovi u časopisima, objavljena poglavlja u stručnoj knjizi, autorstvo ili
uredništvo stručnih knjiga
(2) Nagrada za stručnu djelatnost dodjeljuje se svake druge godine za djelatnost u posljednjih pet
akademskih godina.

Nagrada za poseban doprinos nenastavnom osoblju (N6)
Članak 8.
(1) Nagrada za poseban doprinos u radu dodjeljuje se pojedincu koji je kvalitetom, kreativnošću i
opsegom obavljenog posla pridonio Fakultetu.
(2) Nagrada za poseban doprinos u radu dodjeljuje se svake druge godine za djelatnost u posljednjih
pet godina.

Nagrade za sveukupnu djelatnost na Fakultetu (N7)
Članak 9.
(1) Nagrade za sveukupnu djelatnost na Fakultetu dodjeljuje se posebno nastavnom i posebno
nenastavnom osoblju koje je zaposleno na Fakultetu najmanje 20 godina i koje je svojom
djelatnošću znatno pridonijelo kvaliteti i prepoznatljivosti Fakulteta.
(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovog članka predloženik mora imati najviše dvije godine do odlaska u
mirovinu.
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III. POSTUPAK ZA DODJELU NAGRADA
Članak 10.
(1) Svake godine u rujnu Fakultetsko vijeće pokreće postupak za dodjelu nagrada pozivom
predlagateljima na podnošenje prijedloga i određuje im rok do kojeg se prijedlozi mogu uputiti.
(2) Odluku o dodjeli nagrada donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada.
Članak 11.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koja imenuje Fakultetsko vijeće na vrijeme od dvije
godine i koji mogu biti ponovno imenovani.
Članak 12.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama, a po potrebi na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće može
za pojedine nagrade proširiti sastav Povjerenstva.
(2) Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.
(3) Član Povjerenstva koji je predložen za dobivanje nagrade izuzima se iz daljnjeg rada Povjerenstva
do donošenja odluke o prijedlogu.
(4) Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova, a u slučaju iz stavka 3.
odlučuje glas predsjednika Povjerenstva odnosno predsjedavajućeg.
Članak 13.
(1) Prijedlog za dodjelu nagrada u pisanom obliku, uz suglasnost predloženika, dostavljaju ustrojbene
jedinice ili pojedinci.
(2) Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:
- životopis predloženika
- obrazloženje prijedloga s odgovarajućim prilozima (dokumentaciju kojom se dokazuju
činjenice iz obrazloženja)
- pisanu potvrdu predloženika o pristanku da ga se predloži za pojedinu nagradu.
Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade nije potpun ili ne sadržava dovoljno elemenata za
odlučivanje, Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga.
(3) Prijedlog o dodjeli nagrade za objavljeni znanstveni rad Povjerenstvu dostavlja Odbor za znanost
(članak 5. stavka 2. Pravilnika).

Članak 14.
Nagrade uručuje dekan Fakulteta na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća koja se održava povodom
Dana Fakulteta.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Nagrade N1 – N6 mogu se dodijeliti istoj osobi više puta, uzimajući u obzir potrebno razdoblje od pet
godina vrednovanja djelatnosti za nagrade N1, N4, N5 i N6, dvije godine za nagradu N2.
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Članak 16.
Nagrade iz članka 2. ovog Pravilnika počet će se dodjeljivati od akademske godine 2017./2018. po
sljedećem rasporedu:
- u 2017./2018. dodijelit će se nagrada N3
- u 2018./2019. dodijelit će se sve nagrade (od N1 do N7)
- u 2019./2020. dodijelit će se nagrade N1, N3, N4 i N5
- u 2020./2021. dodijelit će se nagrade N2, N3, N6 i N7
Od akademske godine 2021./2022. nagrade će se dodjeljivati po rasporedu propisanom člancima 3. do
9. ovog Pravilnika.
Članak 17.
Po raspisanom natječaju dodjeljuju se nagrade ako predloženici ispunjavaju mjerila za predložene
nagrade.
Uz uvjete iz stavka 1. ovog članka predloženici trebaju udovoljavati i mjerilima Etičkog kodeksa
Sveučilišta u Zagrebu.
Članak 18.
Nagrada iz članka 9. ovog Pravilnika može se dodijeliti i umirovljenom zaposleniku Fakulteta.
Članak 19.
Povjerenstvo na temelju analize dostavljenih kandidatura iznimno može predložiti veći broj nagrada
N1, N2, N4 i N5.
Članak 20.
O dodijeljenim nagradama vodi se očevidnik koji se nalazi u Uredu dekana.
Članak 21.
Novac za nagrade osiguravaj se iz vlastitih sredstava Fakulteta.
Članak 22.
Izrazi za fizičke osobe, koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u muškom rodu neutralni su i odnose
se na osobe muškog i ženskog spola.
Članak 23.
Ovaj pročišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Fakulteta.
KLASA: 003-05/17-02/01
URBROJ: 251-64-04-17-20
Zagreb, 16. listopada 2017.
DEKAN

Prof. dr. sc. Neven Kuspilić
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