
Na temelju članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 

Fakultetsko vijeće na svojoj 1. sjednici održanoj dana 21. listopada 2021. godine donijelo je 

 

 

PRAVILNIK 

O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju nagrade i priznanja Fakulteta organizacije i informatike 

(u daljnjem tekstu Fakultet), uvjeti i način njihove dodjele, sastav i djelokrug 

Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga pitanja od značaja u postupku 

dodjele nagrada i priznanja. 

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

II. Vrste nagrada i priznanja, uvjeti i način dodjele 

 

Članak 2. 

 

Nagrade i priznanja utvrđene ovim Pravilnikom jesu: 

1. Nagrade nastavnicima i znanstvenicima: 

a) Nagrada za životno djelo 

b) Nagrada za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu 

c) Nagrada za posebna postignuća u nastavnom radu 

d) Nagrada za uspješnost znanstveniku na početku karijere 

2. Nagrade nenastavnom osoblju 

a) Nagrada za izuzetno zalaganje  

b) Nagrada za predan rad  

3. Nagrada za izuzetan doprinos društvu 

4. Nagrade najboljim studentima 

a) Nagrada najboljim studentima prema prosjeku ocjena 

b) Nagrada najboljim studentima prema znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima 

5. Povelja „Prijatelj Fakulteta organizacije i informatike“  

6. Zahvalnica Fakulteta 



7. Priznanja 

a. Priznanje za najbolji znanstveni rad 

b. Priznanje  za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom 

c. Priznanje za volontiranje i(ili) humanitarni rad. 

 

Nagrade 

Članak 3. 

Nagradu može dobiti osoba koja zadovoljava uvjete definirane ovim Pravilnikom. Pri tome 

osoba mora u potpunosti zadovoljavati osnovne uvjete, te najmanje polovicu kriterija 

definiranih za pojedinu nagradu. 

Svake se godine dodjeljuje najviše jedna nagrada i priznanje svake vrste, osim nagrada pod 

brojem 4 i 6. 

Ako je za neku nagradu, osim nagrada 4 i 6 predloženo više od jednog kandidata, 

povjerenstvo za nagradu predlaže Fakultetskom vijeću pristupnika kojeg smatra boljim 

kandidatom. 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja može pri vrednovanju pristupnika uz dane 

kriterije prepoznati i istaknuti iznimne doprinose koji nisu navedeni u ovom Pravilniku. Takav 

se doprinos mora dodatno obrazložiti i biti prihvaćen dvotrećinskom većinom glasova svih 

članova Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja.  

Povjerenstvo može predložiti da se pojedina nagrada ili priznanje ne dodijeli ako smatra da 

nema predloženika koji zadovoljavaju osnovne uvjete ili kriterije za dobivanje nagrade. 

Članak 4. 

Nagradu ne može dobiti osoba koja je kažnjavana za teži stegovni ili etički prekršaj ili je 

pravomoćno osuđena za kazneno djelo. 

 

(A) Nagrade nastavnicima i znanstvenicima 

 

Članak 5. 

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobi zaposlenoj na Fakultetu izabranoj u znanstveno-

nastavno, nastavno ili znanstveno zvanje koja je svojim dugogodišnjim radom i djelom dala 

izuzetan doprinos djelovanju Fakulteta i promicanju njegova položaja i ugleda u zemlji i 

inozemstvu. 



 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade za životno djelo su: 

(1) da je osoba zaposlena na Fakultetu barem 15 godina 

(2) da ranije nije dobila ovu nagradu 

(3) da je starija od 60 godina. 

Kriteriji za dobivanje nagrade za životno djelo su da je osoba: 

(1) obnašala čelne dužnosti na Fakultetu ili Sveučilištu (prodekan, dekan, prorektor, 

rektor) 

(2) vodila međunarodni ili nacionalni znanstveni projekt 

(3) objavila sveučilišni udžbenik, priručnik ili monografiju 

(4) objavila barem 10 radova u časopisima indeksiranim u bazama Science Citation Index 

Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI), Current Contents (CC) ili 

Scopus 

(5) sudjelovala u stručnim ili znanstvenim tijelima na nacionalnoj ili sveučilišnoj razini 

(6) obnašala čelne dužnosti u znanstvenim ili stručnim udrugama na međunarodnoj ili 

nacionalnoj razini 

(7) bila urednik znanstvenog časopisa referenciranog u relevantnim referalnim bazama ili 

predsjednik programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije 

(8) dobila međunarodnu, nacionalnu, sveučilišnu ili fakultetsku nagradu za znanstveni ili 

nastavni rad 

(9) nagrađivana za izuzetan doprinos društvu ili instituciji  

(10) sudjelovala u uvođenju novih predmeta ili studijskih programa na Fakultetu. 

 

Članak 6. 

Nagrada za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu dodjeljuje se osobi 

zaposlenoj na Fakultetu koja se posebno istaknula znanstvenim postignućima ostvarenim na 

Fakultetu. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade su:  

(1) da osoba nije ovu nagradu dobila u posljednjih 5 godina 



(2) da je osoba objavila barem 3 znanstvena rada u časopisima referenciranim u bazama 

Science Citation Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ili 

Current Contents (CC). 

Kriteriji za dobivanje nagrade za postignuća u znanstvenom radu gledaju se u posljednjih 5 

kalendarskih godina. Kriteriji su da je osoba: 

(1) objavila barem 3 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u bazama Science 

Citation Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ili Current 

Contents (CC) 

(2) objavila barem 2 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u bazama čiji je čimbenik 

odjeka razvrstan u prvi (Q1) ili drugi kvartil (Q2) u jednoj od kategorija baze JCR ili 

SJR 

(3) u bazama WoS CC-a među 25 posto najviše citiranih djelatnika Fakulteta po ukupnom 

broju citata ili normaliziranom broju citata u posljednjih 5 cjelovitih kalendarskih 

godina 

(4) vodila međunarodni ili nacionalni znanstveni projekt 

(5) objavila znanstvenu monografiju 

(6) dobila međunarodnu ili nacionalnu znanstvenu nagradu 

(7) objavila u koautorstvu sa studentom rad u časopisu referenciranom u relevantnim 

referalnim bazama 

(8) sudjelovala u međunarodnim ili nacionalnim znanstvenim tijelima (kao što su npr. 

matični odbor, odbor za etiku, upravna tijela međunarodnih znanstvenih udruga i dr.) 

(9) bila urednik znanstvenog časopisa ili predsjednik programskog odbora međunarodne 

znanstvene konferencije 

(10) bila pozvani predavač na značajnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. 

 

Članak 7. 

Nagrada za posebna postignuća u nastavnom radu dodjeljuje se osobi zaposlenoj na Fakultetu 

koja se posebno istaknula nastavnim postignućima ostvarenim na Fakultetu. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade su:  

(1) da osoba ovu nagradu nije dobila u posljednjih 5 godina 

(2) da je barem jednom u posljednjih 5 godina na institucijskom anketiranju uz važeću 

studentsku anketu bila u 10% najbolje ocijenjenih nastavnika na Fakultetu 



 

(3) da ni u jednoj važećoj studentskoj anketi u posljednjih 5 godina na predmetima koje 

izvodi nije bila ispod prosječne ocjene Fakulteta za semestar u kojem se predmet 

izvodi. 

Kriteriji za dobivanje nagrade za postignuća u nastavnom radu gledaju se u posljednjih 5 

akademskih godina. Kriteriji su da je osoba: 

(1) autor sveučilišnog udžbenika, priručnika, monografije ili udžbenika kod međunarodno 

priznatog izdavača 

(2) bila mentor studentima koji su dobili međunarodne, nacionalne ili sveučilišne nagrade 

(3) sudjelovala u povjerenstvima za (re)akreditaciju ustanova i recenziranje studijskih 

programa 

(4) objavila pozitivno ocijenjene digitalne nastavne materijale na sustavu za e-učenje 

(5) dobila nacionalnu ili međunarodnu nagradu za nastavni rad ili razvoj pojedinih 

elemenata nastavnog rada 

(6) objavila sa studentom znanstveni rad u časopisu referenciranom u relevantnim 

referalnim bazama ili stručni rad u časopisu relevantnom za razvoj struke. 

 

Članak 8. 

Nagrada za uspješnost znanstveniku na početku karijere dodjeljuje se osobi zaposlenoj na 

Fakultetu koja se na početku svoje znanstvene karijere posebno istaknula znanstvenim 

postignućima ostvarenim na Fakultetu. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade za uspješnost znanstveniku na početku karijere su: 

(1) da osoba ranije nije dobila ovu nagradu  

(2) da joj od obrane doktorske disertacije nije prošlo više od 3 godine 

(3) da je doktorsku disertaciju obranila u roku od 6 godina od početka doktorskog studija i 

da je dobila ocjenu summa cum laude ili magna cum laude za doktorsku disertaciju ili 

usporedivu ocjenu koju dodjeljuje sveučilište na kojem je obranjena doktorska 

disertacija 

(4) da je osoba objavila barem 1 znanstveni rad u časopisu referenciranom u bazama 

Science Citation Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ili 

Current Contents (CC). 

Kriteriji za dobivanje nagrade za uspješnost znanstveniku na početku karijere gledaju se u 

posljednjih 5 kalendarskih godina. Kriteriji su da je osoba: 



(1) objavila barem 2 rada u časopisima indeksiranim u bazama  Science Citation Index 

Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI), Current Contents (CC) ili 

Scopus  

(2) objavila barem 1 znanstveni rad u časopisima indeksiranim u bazama čiji je čimbenik 

odjeka razvrstan u prvi (Q1) ili drugi kvartil (Q2) u jednoj od kategorija baze JCR ili 

SJR 

(3) vodila međunarodni ili nacionalni znanstveni projekt 

(4) sudjelovala na međunarodnom ili nacionalnom znanstvenom projektu 

(5) dobila nagradu za najbolji rad na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 

(6) bila u uredništvu međunarodnog znanstvenog časopisa ili u programskom odboru 

međunarodne znanstvene konferencije. 

 

(B) Nagrade nenastavnom osoblju 

Članak 9. 

Nagrada za izuzetno zalaganje dodjeljuje se osobi zaposlenoj na Fakultetu koja nije u 

znanstveno-nastavnom, znanstvenom, nastavnom ili suradničkom zvanju, a koja se 

kvalitetom, kreativnošću, ažurnošću i opsegom obavljenog posla posebno istaknula u radu u 

posljednjoj godini. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade za izuzetno zalaganje su: 

(1) da osoba ovu nagradu nije dobila u posljednjih 5 godina. 

Kriteriji za dobivanje nagrade za izuzetno zalaganje gledaju se u posljednjoj kalendarskoj 

godini. Kriteriji su da je osoba: 

(1) u značajnijoj mjeri sudjelovala u aktivnostima na Fakultetu koje su izvan opisa njezina 

radnog mjesta 

(2) u značajnijoj mjeri sudjelovala u aktivnostima izvan Fakulteta koje su doprinijele 

kvaliteti i vidljivosti Fakulteta 

(3) bila izvrsna u obavljanju aktivnosti iz opisa njezina radnog mjesta 

(4) u značajnijoj mjeri unaprijedila poslovne procese na Fakultetu. 

 

 

 



Članak 10. 

Nagrada za predan rad dodjeljuje se osobi zaposlenoj na Fakultetu koja nije u znanstveno-

nastavnom, znanstvenom, nastavnom ili suradničkom zvanju, a koja je svojim predanim 

dugogodišnjim radom doprinijela razvoju Fakulteta. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade za predan rad su: 

(1) da osoba ranije nije dobila ovu nagradu  

(2) da je zaposlena na Fakultetu najmanje 15 godina. 

Kriteriji za dobivanje nagrade za predan rad su da je osoba: 

(1) ostvarila postignuća koja su unaprijedila kvalitetu i vidljivost Fakulteta 

(2) iskazala dugogodišnju izvrsnost u obavljanju poslova iz opisa radnoga mjesta. 

 

(C) Nagrada za izuzetan doprinos društvu 

Članak 11. 

Nagrada za izuzetan doprinos društvu dodjeljuje se osobi zaposlenoj na Fakultetu koja se 

posebno isticala u društveno korisnim aktivnostima. 

Osnovni uvjeti za dobivanje nagrade za izuzetan doprinos društvu su: 

(1) da osoba u posljednjih 5 godina nije dobila ovu nagradu. 

Kriteriji za dobivanje nagrade za izuzetan doprinos društvu gledaju se u posljednjih 5 

kalendarskih godina. Kriteriji su da je osoba: 

(1) pokrenula i vodila najmanje jedan projekt s ciljem doprinosa društvu 

(2) pokrenula i vodila najmanje jedan projekt transfera znanja i tehnologije u praksu 

(3) dobila nagradu ili priznanje za doprinos društvu izvan Fakulteta 

(4) iskazala izuzetan doprinos društvu kroz volontiranje ili humanitarni rad. 

 

(D) Nagrade najboljim studentima 

Članak 12. 

Nagradu najboljim studentima može dobiti osoba u statusu redovitog ili izvanrednog studenta 

Fakulteta. 

 



Članak 13. 

Nagrada najboljim studentima prema prosjeku ocjena dodjeljuje se studentu svake godine 

svakoga studijskoga programa. 

Osnovni uvjeti za dobivanje ove nagrade su da osoba 

(1) nije imala zaostajanja tijekom studija 

(2) da je položila sve odslušane predmete 

(3) ima prosjek ocjena barem 4,0. 

Članak 14. 

Nagrada najboljim studentima prema znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima se 

dodjeljuje pojedincu ili timu s istaknutim rezultatima.  

Kriteriji za dobivanje ove nagrade gledaju se u posljednjoj kalendarskoj godini. Kriteriji su da 

je osoba ili tim: 

(1) osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim ili nacionalnim natjecanjima u 

područjima u kojima djeluje Fakultet 

(2) osvojio jedno od prva tri mjesta na sportskim i drugim međunarodnim ili nacionalnim 

natjecanjima. 

 

(E)  Povelja „Prijatelj FOI-a“ 

 

Članak 15. 

 

Povelja „Prijatelj Fakulteta organizacije i informatike“ dodjeljuje se osobama koji nisu 

zaposlenici Fakulteta, u pravilu osobama izvan Hrvatske koji su doprinijeli afirmaciji 

Fakulteta u međunarodnom okruženju putem međunarodnih projekata u koje je Fakultet bio 

uključen, zajedničkog rada na istraživanju te putem suradnje na znanstvenim i stručnim 

događanjima u organizaciji Fakulteta. 

 

(F) Zahvalnice 

 

Članak 16. 

 

Zahvalnica se dodjeljuje zaposlenicima Fakulteta prilikom umirovljenja. 

 

 

 

 

 

 



(G) Priznanja 

 

Članak 17. 

 

Priznanje za najbolji znanstveni rad dodjeljuje se osobi ili osobama zaposlenim na Fakultetu 

koje su u prethodnoj kalendarskoj godini objavile znanstveni rad u časopisu s najvećim 

pokazateljem citiranosti časopisa (JCI). 

 

Članak 18. 

 

Priznanje za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom dodjeljuje se pojedincima, ustanovama, 

tvrtkama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za uspješnu suradnju s Fakultetom, 

doprinos njegovu djelovanju i ugledu ili organizaciju važnih skupova na Fakultetu.  

 

Članak 19. 

 

Priznanje za volontiranje ili humanitarni rad dodjeljuje se studentu ili djelatniku fakulteta koji 

se u posljednjoj godini istaknuo u volonterskim aktivnostima ili je pokrenuo humanitarnu 

akciju(e) na Fakultetu. 

 

Članak 20. 

 

Predloženike za priznanja predlaže Uprava Fakulteta, a prihvaća Fakultetsko vijeće. 

 

 

 

III. Predlagatelji i način predlaganja nagrada i priznanja 

 

Članak 21. 

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada te povelje „Prijatelj FOI-a“ imaju katedre, 

laboratoriji, centri, uredi, službe i knjižnica Fakulteta te Uprava Fakulteta i Studentski zbor. 

 

 

Članak 22. 

(1) Prijedlozi za dodjelu nagrada podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja 

najmanje 30 dana prije svečanog uručenja. 

(2) Prijedlog mora biti u pisanom obliku i obrazložen prema uvjetima i kriterijima 

Pravilnika, te u prilogu mora imati dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz 

obrazloženja. 

(3) Prijedlog mora sadržavati pisanu privolu predloženika da bude predložen za nagradu. 

(4) Podnositelj prijedloga je dužan točno naznačiti i temeljito opisati djelo, rad, 

postignuće i sl. koje je predloženik tijekom vremena za koje se nagrada odnosno 

priznanje dodjeljuje i zbog kojeg se predlaže. 

(5) Prijedlog za dodjelu nagrade za najbolje studente prema ostvarenim znanstvenim, 

stručnim i sportskim postignućima predaje se na priloženom obrascu. 



Članak 23. 

(1) Prijedloge za priznanja za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom Uprava Fakulteta 

podnosi Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja najmanje 30 dana prije svečanog 

uručenja. 

(2) Prijedlog mora sadržavati obrazloženje prijedloga. 

 

  

IV. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja 

 

Članak 24. 

Članovi povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja su: 

(1) dekan fakulteta, koji je predsjednik povjerenstva 

(2) šefovi katedri 

(3) predstavnik zaposlenika u Fakultetskom vijeću 

(4) predsjednik Studentskog zbora Fakulteta.  

 

 

Članak 25. 

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja 

članova, osim ako nije drugačije određeno ovim Pravilnikom. 

(2) O radu na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik. 

(3) Član Povjerenstva čiji je rad ili djelo, osobno ili u sastavu zajedničkog rada ili djela 

predloženo za nagradu ili priznanje, izuzima se iz rada Povjerenstva do donošenja 

odluke o prijedlogu. 

 

 

Članak 26. 

Povjerenstvo: 

(1) pokreće postupak za dodjelu nagrada i priznanja objavom poziva na podnošenje 

prijedloga najkasnije 45 dana prije dodjele nagrada, priznanja i povelje „Prijatelj 

Fakulteta organizacije i informatike“ 

(2) ocjenjuje pristigle prijedloge 

(3) predlaže Fakultetskom vijeću predloženike za nagrade, priznanja i povelju „Prijatelj 

Fakulteta organizacije i informatike“. 

 

 

V. Ostale odredbe 

 

Članak 27. 

Nagrade, priznanja i zahvalnice te povelju „Prijatelj Fakulteta organizacije i informatike“ 

uručuje dekan, na prigodnoj svečanosti prigodom obilježavanja Dana Fakulteta. 

 

Članak 28. 

O dodijeljenim nagradama i priznanjima te zahvalnicama vodi se očevidnik u Dekanatu 

Fakulteta. 

 

 

 

 



Članak 29. 

Dekan Fakulteta odlučuje o izgledu i opisu diplome, te visini iznosa nagrada, priznanja i 

zahvalnica koje se dodjeljuju u novcu. 

 

 

VI. Završne odredbe 

 

Članak 30. 

 

Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o nagradama i priznanjima Fakulteta 

organizacije i informatike od 17. studenog 2015. godine. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 

 

 

 

KLASA: 602-04/21-06/1 

URBROJ: 2186-62-06-21-117 

Varaždin, 21. listopad 2021. godine 
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Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 


