
 

Na temelju članka 106. st. 2. te st. 4. alineje 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te članaka 8. i 9. Poslovnika o radu Vijeća 
veleučilišta i visokih škola, Vijeće veleučilišta i visokih škola je na svojoj redovitoj 17. sjednici 
održanoj dana 16. prosinca 2021. usvojilo sljedeći 

 

 

PRAVILNIK  

O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA  

VIJEĆA VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Vijeća veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Pravilnik) 
uređuju se vrste nagrada i priznanja koje dodjeljuje Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: 
Vijeće) te uvjeti i postupak njihove dodjele. 

 

Članak 2. 

(1) Priznanje koje se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama koje ne djeluju u sastavu Vijeća niti 
veleučilišta i visokih škola je Zlatna plaketa Vijeća veleučilišta i visokih škola. 

(2) Nagrade i priznanja Vijeća koja se dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama koje djeluju u 
sastavu Vijeća, odnosno na veleučilištima i visokim školama su: 

1. Povelja Vijeća za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj; 

2. Priznanje Vijeća za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti.  

 

Članak 3. 

Nagrade i priznanja Vijeća dodjeljuju se na svečanoj sjednici Vijeća, drugoj prigodnoj svečanosti ili 
na prvoj sjednici Vijeća u akademskoj godini koja slijedi godini u kojoj je donesena odluka o 
njihovim dobitnicima, a uručuje ih predsjednik Vijeća. 
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II. NAGRADE I PRIZNANJA 

 

Članak 4. 

Zlatna plaketa Vijeća veleučilišta i visokih škola je najviše priznanje Vijeća koje se dodjeljuje 
pravnim ili fizičkim osobama izvan Vijeća, odnosno veleučilišta i visokih škola koja u okviru njega 
djeluju, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Vijeća, stručnih studija, veleučilišta i visokih 
škola u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu. 

 

Članak 5. 

Povelja Vijeća za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se istaknutim 
pojedincima, koji su zaposlenici ili umirovljeni zaposlenici veleučilišta ili visokih škola, za posebne 
zasluge i trajan doprinos razvoju Vijeća, stručnih studija te veleučilišta i visokih škola u cjelini te 
promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu. 

 

Članak 6. 

Priznanje Vijeća za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti dodjeljuje se 
zaposlenicima ili umirovljenim zaposlenicima veleučilišta i visokih škola za cjelokupni radni opus 
u okviru stručnih studija, doprinos unaprjeđenju nastavnog, stručnog i/ili znanstvenog rada, 
realizaciji stručnih i/ili znanstvenih projekata, istaknutom suradnjom s gospodarstvom te 
postignute visoke standarde kvalitete u svojem radu.  

Godišnje se može dodijeliti najviše sedam Priznanja, po jedno za svako od sljedećih područja: (1) 
biomedicina i zdravstvo, (2) biotehničke znanosti, (3) humanističke znanosti, (4) prirodne znanosti, 
(5) tehničke znanosti, (6) društvene znanosti te (7) umjetničko područje. 

Priznanje Vijeća istoj osobi može se dodijeliti samo jednom. 

 

Članak 7. 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja (dalje u tekstu: Povjerenstvo) može predložiti Vijeću 
da se pojedina nagrada ili priznanje ne dodijeli ukoliko ocijeni da niti jedan prijedlog ne ispunjava 
potrebne standarde ili kriterije za njihovu dodjelu. 

 

Članak 8. 

Priznanja i nagrade Vijeća dodjeljuju se u obliku pisanog priznanja, a mogu se dodijeliti i u obliku 
odgovarajuće statue.  



 

Dobitnici Priznanja Vijeća mogu ostvariti pravo i na nagradu u novcu i/ili drugoj materijalnoj 
vrijednosti koju predlaže predsjednik Vijeća za svaku godinu zasebno, a sukladno financijskim 
mogućnostima Vijeća. 

 

 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA 

 

Članak 9. 

Postupak dodjele nagrada i priznanja započinje raspisivanjem poziva za podnošenje nagrada i 
priznanja o čemu odluku donosi Vijeće, a koji sadrži rok za podnošenje prijedloga koji ne smije biti 
kraći od 15 dana niti duži od 30 dana.   

 

Članak 10. 

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja ima predsjednik Vijeća, svi članovi 
Vijeća s pravom odlučivanja, veleučilišta i visoke škole koje djeluju u sastavu Vijeća te Vijeće 
studenata veleučilišta i visokih škola. 

 

Članak 11. 

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada podnose se na razmatranje Povjerenstvu. 

Prijedlozi za Zlatnu plaketu Vijeća i Povelju Vijeća podnose se u pisanom obliku i trebaju sadržavati 
odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. i 5. Pravilnika. 

Prijedlozi za Priznanje Vijeća podnose se na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovog 
Pravilnika, a u prilogu trebaju sadržavati i dokumentaciju koja dokazuje činjenice iz obrazloženja. 

 

Članak 12. 

Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Vijeće iz redova svojih članova na 
razdoblje od godinu dana, a mogu biti imenovani više puta. 

Član Povjerenstva koji je predložen za određenu nagradu ili priznanje dužan je suzdržati se od 
glasovanja u kategoriji nagrade ili priznanja za koju je predložen. 

 

Članak 13. 



 

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

Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Povjerenstvo upućuje Vijeću. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva konačnu odluku o dodjeli nagrada i priznanja donosi Vijeće. 

  

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

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

 

 

KLASA: 003-08/21-10/0011 

URBROJ: 355-02-02-21-0004 

 

Zagreb, 16. prosinca 2021. godine 

 

 Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola 

doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. 

 

 

 


