
Na temelju članka 31. Statuta Veterinarskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće na 13. sjednici 
održanoj dana 23. siječnja 2013. donijelo je 

PRAVILNIK 
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA 
VETERINARSKOGA FAKULTETA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nagrade, javna priznanja i priznanja, uvjeti i način njihove 
dodjele, sastav i djelokrug Povjerenstva za odlikovanja (dalje Povjerenstvo) te druga pitanja 
od značaja u postupku dodjele nagrada i priznanja. 

Članak 2. 

Veterinarski fakultet (dalje: Fakultet) jednom godišnje, prigodom obilježavanja Dana 
Fakulteta, dodjeljuje javna priznanja i nagrade djelatnicima i studentima Fakulteta te javna 
priznanja i zahvalnice pojedincima i pravnim osobama izvan Fakulteta. 

Članak 3. 

A. Javna priznanja i nagrade djelatnicima i studentima Fakulteta su: 
1. POVELJA Eugen Podaubsky za posebne zasluge i doprinos u unapređenju 

znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, te širenju ugleda Fakulteta i veterinarske 
struke u domovini i svijetu. 

2. MEDALJA akademik Sergej Forenbacher za izniman doprinos u 
znanstvenoistraživačkoj , nastavnoj i stručnoj djelatnosti. 

3. ZAHVALNICA akademik Ivo Babić za uzoran rad i posebno vrijedan doprinos u 
radu zaposlenicima Fakulteta. 

4. PRIZNANJE Mato Winterhalter za marljivost i ostvarenje uzornih rezultata u 
studiranju. 

5. DEKANOVA NAGRADA 

Članak 4. 

B. Javna priznanja i zahvalnice pojedincima i pravnim osobama izvan Fakulteta su: 
1. POVELJA akademik Ivo Tomašec za posebne zasluge i doprinos na 

unapređenju suradnje i širenju ugleda Fakulteta i veterinarske struke u domovini i 
svijetu. 

2. ZAHV ALNICA Milan Kralj za osobitu uspješnost i ostvarene rezultate rada u 
poslovnoj suradnji s Fakultetom. 
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Članak 5. 

U opravdanim slučajevima dekan i/ili Povjerenstvo mogu osim povelje, medalja, 
zahvalnica i priznanja navedenih u prethodnom stavku predložiti Fakultetskom vijeću 
da se zaslužnom pojedincu, odnosno pravnoj osobi dodijeli posebna Zahvalnica 
Veterinarskog fakulteta. 

II. JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE DJELATNICIMA FAKULTETA 
I STUDENTIMA 

POVELJA Eugen Podaubsky 

Članak 6. 

POVELJA Eugen Podaubsky je najviše javno pnznanJe koje se dodjeljuje za posebne 
zasluge i doprinos na unapređenju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, za izvanredan 
doprinos u veterinarskoj znanosti i suradnji s gospodarstvom u domovini i svijetu. 

Povelja se dodjeljuje istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta za životni i radni 
opus. 

Članak 7. 

Poveljom se nagrađuje pojedinac (professor emeritus, redoviti profesor u trajnom zvanju) 
samo jednom. 

Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Povelje podnose ustrojbene jedinice i/ili dekan 
Povjerenstvu. 

Odluku o dodjeli Povelje donosi Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Povjerensta. 

Kriteriji za dodjelu: 
minimalno 3 O godina staža na Fakultetu 
objavljeni znanstveni i stručni radovi (kategorizirani sukladno Pravilniku o izboru u 
zvanja) 
objavljene knjige 
projekti 
suradnja s gospodarstvom i primjena znanstvenih rezultata 
aktivno sudjelovanje u radu fakultetskih tijela 
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MEDALJA akademik Sergej Forenbacher 

Članak 8. 

MEDALJA akademik Sergej Forenbacher je javno priznanje koje se dodjeljuje istaknutim 
znanstvenicima i nastavnicima (redovitim profesorima u trajnom zvanju, redoviti profesor, 
izvanredni profesor, docent) za izniman doprinos znanstvenoistraživačkoj , nastavnoj i 
stručnoj djelatnosti u prethodnoj akademskoj godini . 

Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Medalje podnose ustrojbene jedinice i/ili dekan 
Povjerenstvu. 

Kriteriji za dodjelu 
objavljeni znanstveni i stručni radovi u prethodnoj akademskoj godini (kategorizirani 
sukladno Pravilniku o izboru u zvanja) 
izvrsnost u nastavi 
stručna djelatnost 
objavljene knjige u prethodnoj akademskoj godini 
projekti 
aktivno sudjelovanje u radu fakultetskih tijela 

Članak 9. 

Medalja se dodjeljuje jednom djelatniku godišnje. 

Odluku o dodjeli medalje donosi Fakultetsko vijeće, a na temelju prijedloga Povjerenstva. 

ZAHVALNICA akademik Ivo Babić 

Članak 10. 

ZAHVALNICA akademik Ivo Babić je javno priznanje za poseban doprinos u radu 
dodjeljuje se zaposlenicima Fakulteta koji su pokazali osobito zalaganje i kreativnost na svom 
radnom mjestu te pridonijeli ugledu i položaju ustrojbene jedinice i Fakulteta. 

Zahvalnica se dodjeljuje djelatnicima u suradničkom i stručnom zvanju te nenastavnom 
osoblju. Zahvalnicom se nagrađuje pojedinac samo jednom. 

Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Zahvalnice podnose ustrojbene jedinice i/ili dekan 
Povjerenstvu, a odluku donosi Fakultetsko vijeće. 

Članak 11. 

Zahvalnica se može dodijeliti trojici zaposlenika. 
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ledna nagrada može se dodjeliti djelatniku u suradničkom ili stručnom zvanju. 
Dvije nagrade mogu se dodjeliti nenastavnom osoblju. 

Članak 12. 

Kriterij dodjele zahvalnica za djelatnike u suradničkom ili stručnom zvanju: 
minimalno pet godina staža na Fakultetu 
sudjelovanje u istraživačkom i nastavnom radu 
sudjelovanje u stručnom radu 
objavljeni radovi 
rad na projektima 
aktivno sudjelovanje u radu fakultetskih tijela 

Članak 13. 

Kriteriji dodjele zahvalnice nenastavnom osoblju: 
minimalno deset godina staža na Fakultetu 
osobito zalaganje i kreativnost u radu 
odlazak u mirovinu 

Članak 14. 

PRIZNANJE Mato Winterhalter 

PRIZNANJE Mato Winterhalter je javno priznanje za marljivost i ostvarenje uzornih 
rezultata u studiranju dodjeljuje za najbolje rezultate tijekom cjelokupnog stUduranja na 
integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine. 

Priznanje se dodjeljuje jednom studentu godišnje. 

Osnovni kriteriji za dodjelu Priznanja: 

- daje student redovito, bez ponavljanja, upisivao sve godine studija 

- daje u svojoj generaciji postigao najbolji prosjek ocjena 

Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Priznanja, podnose ustrojbene jedinice i/ili dekan 
Povjerenstvu, a odluku donosi Fakultetsko vijeće. 
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DEKANOVA NAGRADA 

Članak 15. 

Dekanova nagrada (dalje: Nagrada) dodjeljuje se studentima za marljivost i ostvarenje 
uzornih rezultata u studiranju, znanstvenom ili stručnom radu, sportu, promicanju ugleda 
Fakulteta i drugim važnim postignućima. 

Članak 16. 

Nagrada se dodjeljuje svake godine. Nagrada se može dodijeliti najviše petorici studenata u 
jednoj akademskoj godini. Student može samo jednom dobiti Dekanovu nagradu. 

Članak 17. 

Poziv za dodjelu Nagrade upućuje dekan početkom akademske godine. 

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta. Pravo natjecanja imaju svi redoviti 
studenti koji ispunjavaju opće uvjete za dodjelu nagrade propisane ovim Pravilnikom. 

Članak 18. 

Prijave studenti podnose Povjerenstvu za dodjelu Dekanove nagrade. Povjerenstvo za dodjelu 
Dekanove nagrade imenuje dekan. 

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade ima pet članova. Prodekan za nastavu te prodekan 
za znanost i međunarodnu suradnju obvezni su članovi. 

Dekan je po položaju predsjednik Povjerenstva za dodjelu Dekanove nagrade. 

Članak 19. 

Prijava iz članka 16. ovog Pravilnika treba sadržavati ime i prezime studenta, matični broj 
studenta i postignuti prosjek ocjena. 

Prijavi je obvezno priložiti prIJepIS oCjena za akademsku godinu te dokaze o dodatnim 
aktivnostima i postignućima. 

Članak 20. 

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade na temelju natječajnih prijava te provjerom jesu li 
su ispunjeni uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom donosi odluku o dodjeli Dekanove nagrade. 

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade donosi odluku većinom glasova prisutnih članova. 
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U slučaju podijeljenosti glasova dekan ima odlučujući glas. 

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade dužno je donijeti odluku u roku od 15 dana od 
dana završetka roka za prijavu studenata. 

Ukoliko dva ili više kandidata ispunjavaju uvjete, konačnu odluku donosi dekan. 

Članak 21. 

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Dekanovu nagradu uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom Dana 
Fakulteta. 

Bilješka o dobivanju nagrade studentu će se upisati u dosje, indeks te u dopunsku ispravu o 
studiju. 

Članak 22. 

Dekanova nagrada sastoji se od pisanog priznanja i novčanog iznosa. 

Sadržaj i oblik pisanog priznanja utvrđuje dekan. Visinu novčanog dijela nagrade utvrđuje 
dekan sukladno financijskim mogućnostima Fakulteta. 

Članak 23. 

Opći uvjeti za dodjelu Dekanove nagrade su: 
da studenti nisu bili dobitnici nagrade 
da studenti nisu ponovno upisali istu godinu studijskog programa 
da su studenti u prethodnoj akademskoj godini položili sve upisane kolegije 
da su studenti upisal i sij edeću godinu studij a ili završili studij . 

Članak 24. 

Posebni uvjeti za dodjelu Dekanove nagrade su: 
visina prosjeka sa svih godina studija 
aktivno članstvo u studentskim udrugama 
aktivno sudjelovanje u radu fakultetskih tijela 
znanstvenoistraživački rad 
ostale nagrade i stipendije 
demonstratura. 
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Članak 25. 

Kandidat koji smatra da je u postupku dodjele nagrade povrijeđeno njegovo pravo, ima pravo 
u roku od tri dana od objavljivanja odluke o dodjeli na mrežnim stranicama uložiti pisani 
obrazloženi prigovor dekanu. 

Dekan je dužan u daljnjem roku od tri dana nakon primitka prigovora donijeti konačnu odluku 
o nagradi i o tome izvijestiti podnositelja prigovora i Povjerenstvo za dodjelu Dekanove 
nagrade. 

III. JAVNA PRIZNANJA I ZAHVALNICA ZA POJEDINCE I PRAVNE OSOBE 
IZVAN F AKUL TET A 

Članak 26. 

A. POVELJA akademik Ivo Tomašec dodjeljuje se za posebne zasluge i doprinos 
unapređenju suradnje i širenju ugleda Fakulteta i veterinarske struke u domovini i 
svijetu. 

B. ZAHVALNICA Milan Kralj dodjeljuje se za osobitu uspješnost i postignute 
rezultate rada u ostvarenoj poslovnoj suradnji s Fakultetom. 

Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Povelje i Zahvalnice podnose ustrojbene jedinice 
i/ili dekan Povjerenstvu, a odluku donosi Fakultetsko vijeće . 

IV. IZGLED POVELJA, MEDALJA, NAGRADA I ZAHVALNICA 

Članak 27. 

POVELJA Eugen Podaubsky sastoji se od medalje zlatne boje s likom prof. dr. sc. Eugena 
Podaubskog s prednje strane i zgrade Fakulteta s druge strane te spomenice u plavoj boji. 

Članak 28. 

MEDALJA akademik Sergej Forenbacher sastoji se od medalje srebrne boje s likom 
akademika Sergeja Forenbachera s jedne strane i zgrade Fakulteta s druge strane te spomenice 
u plavoj boji. 

Članak 29. 

ZAHVALNICA akademik Ivo Babić sastoji se od medalje bakrene boje s likom prof. dr. sc. 
Ive Babića s jedne strane i zgrade Fakulteta s druge strane te spomenice u plavoj boji. 
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Članak 30. 

PRIZNANJE Mato Winterhalter sastoji se od spomenice u plavoj boji . 

Članak 31. 

POVELJA akademik Ivo Tomašec sastoji se od medalje zlatne boje s likom akademika Ive 
Tomašeca s jedne strane i zgrade Fakulteta na drugoj strani te pisane spomenice plave boje. 

Članak 32. 

ZAHVALNICA Milan Kralj sastoji se od medalje srebrne boje s likom prof. dr. sc. Milana 
Kralja s jedne strane i zgrade Fakulteta na drugoj strani te pisane spomenice plave boje. 

Članak 33. 

Izgled Zahvalnice Vetrina rs koga fakulteta navedene u čl. 5. ovoga Pravilnika nije propisan, 
a odredit će se za svaku priliku. 

Članak 34. 

Dobitnici nagrada koji su djelatnici Fakulteta mogu ostvariti pravo i na novčane iznose uz 
pojedinu nagradu. Iznose novčanih nagrada određuje dekan posebnom odlukom prema 
financijskim mogućnostima Fakulteta. 

Članak 35. 

Dobitnici, pojedinci i pravne osobe izvan Fakulteta ne ostvaruju pravno na novčanu nagradu. 

V. POVJERENSTVO ZA ODLIKOVANJA 

Članak 36. 

Povjerenstvo za odlikovanje je radno tijelo Fakultetskog vijeća. 
Predsjednik Povjerenstva po položaju je dekan. 
Ostali članovi Povjerenstva su po jedan član iz svakog Odjela Fakulteta, jedan student i jedan 
predstavnik organizacije Sindikata Fakulteta. 

Prvom odjelu za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti pridružuju se članovi nastavnih 
katedri te oni imaju pravo na jednoga predstavnika u Povjerenstvu. 
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Članak 37. 

Povjerenstvo radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. 

Član Povjerenstva čiji je rad ili djelo, osobno ili u sastavu zajedničkog rada ili djela, 
predloženo za nagradu odnosno priznanje, prestaje sudjelovati u radu Povjerenstva do 
donošenja odluke. 

Članak 38. 

Povjerenstvo osobito obavlja sljedeće poslove: 
svake godine pokreće postupak za dodjelu nagrada i priznanja pozivom ovlaštenim 
predlagačima na podnošenje prijedloga, uz određivanje roka 
ocjenjuje pristigle prijedloge 
predlaže donošenje odluka o dodjeli nagrada i priznanja Fakultetskom vijeću. 
druge poslove sukladne Statutu i općim aktima Fakulteta. 

Članak 39. 

o radu na sjednicama obvezno se sastavlja zapisnik. 

Članak 40. 

o dodijeljenim nagradama i priznanjima vodi se posebna evidencija. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 41. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Klasa: 012-03/13-01 /4 
Ur. broj: 251-61-139/61-13-1 
Zagreb, 23. siječnja 2013. 

Dekan 

...... ~-C"~~~ 
prof. dr. sc. Tomislav 
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