
Na temelju članka 50. Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na 1

redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini2021.12022. održanoj 28. listopada donijelo je:

PRAVILNIK O NAGRAEIVANJU ZAPOSLENIKA

I. oPĆE oDREDBE

članak 1.

ovim se Pravilnikom o nagrađivanju zaposlenika (dalje u tekstu: Pravilnik) utvľđuju mjerila i postupak
nagľađivanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet). Utvľđuju se sastav i djelokrug ľada Povjeľenstva Za dodjelu
nagľada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te dľuga pitanja znač,ajna za postupak dodjele nagľada.

II. VRSTE NAGRADA

članak 2.

Na Fakultetu se ustrojavaju i dodjeljuju sljedeće nagrade:

1) Nagrada zamanstvenu djelatnost (Nl)
2) Nagrada za mlaďogznanstvenika (N2)

3) Nagrada za objavljeni znanstveni ľad (N3)

4) Nagrada za nastavnu djelatnost (N4)

5) Nagrada za stručnu djelatnost Qri5)

6) Nagrada za posebni doprinos nenastavnom osoblju (N6)

7) Nagrada za sveukupnu djelatnost na Fakultetu (N7)

(2) Nastavnike se nagľađuje nagradamaiztočaka 1.-5. i točke 7. stavka 1' ovog članka'

(3) Suradnike se nagrađuje nagradama izÍočaka l'-5. stavka l. ovog članka.

(4) Nenastavno osoblje se nagrađuje nagľadama iztoěaka 6. i 7. stavka l. ovog članka.

(5) Sve nagľade dodjeljuju se u obliku priznanja i novčanoga đijela, čiju visinu u godini u kojoj se
dodjeljuje odľeđuje dekan Fakulteta u skladu s financijskim mogućnostima. Priznanje je grafički
oblikovana povelją s punim imenom Fakulteta, njegovim sluŽbenim logotipom, prigodnim tekstom,
Žigom, datumom i potpisom dekana. Pľigodni dio teksta ovisi o vrsti nagrade. Za nagradu N7, pored
primanja, 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 ugľaviran svoj bľoj na
poleđini.

(6) Nagrada za objavljeni znanstveni rad (N3) dodjeljuje se svake godine. ostale nagľade dodjeljuju se,
u pľavilu, jedanput u dvije godine, prema posebno utvrđenom ľasporedu.
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Nagľada za znanstvenu djelatnost (N1)

članak 3.

(1) Nagľada zaznanstvenu djelatnost dodjeljuje se pojedincu prema sljedećim mjerilima:

- sudjelovanje u domaćim i međunaľodnim znanstveno-istľaživačkim i razvojnim pľojektima
- istaknuta istraŽivačkaproduktivnost
- citiľanost objavljenih radova prema bazi Web oťScienceTM Coľe Collection
- mentorstvo na doktorskim radovima
- autorstvo ili suautorstvo tehničkih inovacija, patenata, novih pľoizvoda te novih tehnoloških

procesa
- autorstvo ili suautoľstvo Znanstvene knjige ili poglavlja u znanstvenoj knjizi
- dobivene nagľade zaznansfreni rad od nekih drugih institucija
- ľad s mladim znanstvenicima.

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

Nagrada za mladog znanstvenika (N2)

Clanak 4.

(l) Nagrada zamlaďog znanstvenika dodjeljuje se znanstveniku do navršenih 35 godina Života.

(2) Nagľada zamladog znanstvenika dodjeljuje se prema sljedećim mjerilima:

- sudjelovanje u domaćim i međunarodnim znanstvenoistľaŽivačkim i razvojnim projektima
- istaknuta istraŽivačkapľoduktivnost
- citiranost objavljenih radova prema bazi Web of ScienceTM Core Collection
- autorstvo ili suautorstvo tehničkih inovacija, patenata, novih proizvoda te novih tehnoloških

pľocesa
- autoľstvo ili suautoľstvo poglavlja u znansWenoj knjizi
- dobivene nagľade zaznansfreni ľad 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 ľad 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 ľada pľema
Joumal Citation Repoľts@ Science Edition (JCR SCIE).

(3) Nagrada za objavljeni znanstveni ľad dodjeljuje se svake godine. Prijedlog za dodjelu nagľade
dostavlja odbor zaznanostna temelju prijave autoľa i uvida u baze.

(4) Ukupno se dodjeljuju tľi nagrade (dvije nagrade u Znanstvenom polju geodezija ijedna zaosta|a
znanstvena područja).
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Nagľada za nastavnu djelatnost (N4)

članak 6.

(l) Nagľada za nastavnu djelatnost dodjeljuje se pojedincu prema sljedećim mjeľilima:

- autoľstvo ili suautorstvo objavljenog udŽbeniką e-kolegija ili nastavnog mateľijala na mľeŽnim
stranicama

- ľad na unapređenju kvalitete nastave na Fakultetu
- mentorstvo studentskih ľadova izvan redovite nastave
- objavljivanje radova u suľađnji sa studentima
- uvođenje suvremenih sadržaja u nastavu
- briga o podmlatku, rad s mladim nastavnicima, pľenošenje iskustava na mlađe nastavnike,
- ľad u odborima i povjerenstvima (Fakultet, Sveučilište)
- studentska anketa (prosječna ocjena svih odgovora pojedinca treba biti viša od pľosječne ocjene

Fakulteta).

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

Nagľada za stručnu djelatnost (N5)

članak 7.

(l) Nagľada za stľučnu djelatnost dodjeljuje se pojedincu ili grupi zaposlenika prema sljedećim
mjeľilima:

- reaĺizirani istaknuti stľučni projekt
- uspješna suradnja s gospodaľstvom vidljiva kroz projekte i ugovoľe
- istaknuta uloga u stľukovnim udľugama (domaćim i međunarodnim)
- dobivena pľiznanja zatehničkaľješenja
- objavljeni stručni radovi u časopisima, objavljena poglavlja u stručnoj knjizi, autoľstvo ili

uredništvo stručnih knjiga

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

Nagrada za poseban doprinos nenastavnom osoblju (Nó)

članak 8.

(1) Nagĺada za poseban dopľinos u ľadu dodjeljuje se pojedincu koji je kvalitetom, keativnošću i
opsegom obavljenog posla pľidonio Fakultetu.

(2) Nagľada za poseban doprinos u radu dodjeljuje se svake dľuge godine za djelatnost u posljednjih
pet godina.
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Nagľade za sveukupnu djelatnost na Fakultetu (N7)

Clanak 9.

(l) Nagrade za sveukupnu djelatnost na Fakultetu dodjeljuje se posebno nastavnom i posebno
nenastavnom osoblju kojeje zaposleno na Fakultetu najmanje 20 godina i kojeje svojom djelatnošću
zflatno pridonijelo kval iteti i prepoznatljivosti Fakulteta.

(2) Uz uvjete iz stavka l. ovog članka pľedloženik mora imati najviše dvije godine do odlaska u
miľovinu.

III. POSTUPAKZA DODJELU NAGRADA

Clanak 10.

(l) Početkom svake akademske godine Fakultetsko vijeće pokľeće postupak za dodjelu nagrada
pozivom predlagateljima na podnošenje pľijedloga i određuje im rok do kojeg se pľijedlozi mogu
uputiti.

(2) odluku o dodjeli nagrada đonosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagľada.

(3) Nagľada se dodjeljuje na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom Dana fakulteta.

Članak 11.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koja imenuje Fakultetsko vijeće na vrijeme od đvije godine
i koji mogu biti ponovno imenovani.

Clanak 12.

( 1 ) Povjerenstvo radi na sjednicamą a po potrebi na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće może za
poj edine nagľade proširiti sastav Povjeľenstva.

(2) Na sjednicama Povjeľenstva vodi se zapisnik.

(3) Član Povjerenstva kojije pľedloŽen za dobivanje nagľade izuzimase iz daljnjeg rada Povjerenstva
do donošenja odluke o pľijedlogu.

(4) Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova' a u slučaju iz stavka 3.
odl učuj e glas predsj ednika Povj eľenstva odnosno predsj edavaj ućeg.

članak 13.

(l) Pľijedlog za dodjelu nagrada u pisanom obliku, uz suglasnost predloŽenika' dostavljaju ustrojbene
jedinice ili pojedinci.

(2) Prijedlog za dodjelu nagľade mora sadrŽavati:

- ŽivotopispredloŽenika
- obrazloženje prijedloga s odgovaľajućim prilozima (dokumentaciju kojom se dokazuju

č inj enice iz obr az|ożenja)
- pisanu potvrdu predloženika o pristanku da ga se predloŽi za pojedinu nagradu.
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Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagľade nije potpun ili ne sadrŽava dovoljno elemenata za
odlučivanje, Povjeľenstvo moŽe od pľedlagatelja zatratiti dopunu pľijedloga.

(3) Prijedlog o dodjeli nagľade za objavljeni znansfveni rad Povjerenstvu dostavlja odbor zaznanost
(članak 5. stavka 2. Pravilnika).

Clanak 14.

Nagľade uručuje dekan Fakultetana svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća koja se održava povodom
Dana Fakulteta.

vII. zAvRŠNE oDREDBE

Članak 15.

Nagľade Nl _ N6 mogu se dodijeliti istoj osobi više puta, uzimajući u obziľ potrebno ľazdoblje od pet
godina vrednovanja djelatnosti zanagrade Nl, N4, N5 i N6, dvije godine za nagradu N2.

članak 16.

Nagĺade izćlanka 2. ovog Pravilnika počet će se dodjeljivati od akademske godine 202l.1202Ż. po
sljedećem raspoľedu:

- za ak. god. 202l.12022. dodijelit će se nagľada N3

- Za ak. god' 2022.12023. dodijelit će se sve nagľade (od Nl do N7)

od akademske godine 2022.12023. nadalje, nagrade će se dodjeljivati po rasporedu propisanom
člancima 3. do 9. ovog Pľavilnika.

članak 17.

Po raspisanom natječaju dodjeljuju se nagrade ako pľedloŽenici ispunjavaju mjeľila za pred|oŽene
nagľade.

Uz uvjete iz stavka l. ovog članka predloŽenici trebaju udovoljavati i mjerilima Etičkog kodeksa
Sveučilišta uZagrebu.

članak 18.

Nagľada iz članka 9. ovog Pľavilnika može se dodijeliti i umirovljenom zaposleniku Fakulteta.

Clanak 19.

Povjerenstvo na temelju ana|ize dostavljenih kandidatura iznimno moŽe predlotiti veći broj nagľada
Nl, N2, N4 i N5.

članak 20.

o dodijeljenim nagradama vodi se očevidnik koji se nalazi u Uredu dekana.
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čtanak 21.

Novac zanagľade osigurava se iz vlastitih sľedstava Fakulteta.

članak22.

Izrazizafizičke osobe, koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u muškom ľodu neutľalni su i odnose
se na osobe muškog i Ženskog spola.

čhnak23.

Pľavilnik o nagľađivanju zaposlenika stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mreŽnoj stranici
Fakulteta.

EKA

Đapo

KLASA: 0ll-01121-0llt

URBROJ: 380-65-01-2 l-1

U Zagľebu' 28. listopada 20Żl .

Pravilnik o nagratÍivanju zaposlenika objavljenje na mľežnoj stranici Fakulteta 29. listopada 202l. god.
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