
                  
 
Temeljem članka 23. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu, Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu na 589. redovitoj sjednici održanoj dana 01. srpnja 2009. godine donijelo je 

 
Pravilnik za dodjelu nagrade 

"Najbolji studentski računalni program FER-a" 
  
 

Članak 1. 
 

Natječaj "Najbolji studentski program FER-a" (u daljnjem tekstu "Natječaj") se 
raspisuje u cilju promicanja kreativnosti i izvrsnosti na području programskog 
inženjerstva među studentima FER-a kao i poticanja studenata na stjecanje prvih 
iskustva na tržištu IT-a s vlastitim programskim rješenjima. 
 

Članak 2. 
 

Nagradu dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva      
(u daljnjem tekstu: FER), a natječaj provodi Centar informacijske potpore FER-a uz 
pomoć partnera: sponzora i relevantnih udruga.  
 

U sklopu ovog Natječaja FER dodjeljuje do 3 nagrade godišnje. 
 

Članak 3. 
 

Natječaj se objavljuje početkom lipnja i traje do početka listopada tekuće godine. 
 

Članak 4. 
 
Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija FER-a koji 
do trenutka predaje natječajne dokumentacije imaju studentska prava.  
 

Na Natječaj se mogu prijaviti pojedinci i timovi do najviše pet studenata (u daljnjem 
tekstu: Natjecatelj).  
 

Sva autorska prava ostaju u vlasništvu Natjecatelja. 
 

Članak 5. 
 
Natjecatelji su do roka navedenog u Natječaju dužni predati u Pisarnicu FER-a 
slijedeću dokumentaciju i medije (na hrvatskom ili engleskom jeziku), s 
napomenom: "Za nagradu Najbolji studentski program FER-a": 
 

• CD/DVD s izvedivom inačicom programa i izvorni kôd programa.  
• Za web aplikacije izvorni kôd s detaljnim opisom platforme potrebne za 

pokretanje aplikacije i adresa web sjedišta gdje je postavljena izvediva inačica 
programa. 

• Programsku dokumentaciju: 
o Kratki opis namjene, implementiranih funkcionalnosti, poslovne ili 

znanstvene uporabljivosti programa. 
o Opis platforme i programskog okvira na kojoj se program izvodi, način 

pokretanja i korištenja programa. 
o Kratki opis metodologije izrade, unutarnje građe i najvažnijih 

algoritama programa. 
o Kratki opis inovativnosti programskog koda i rješenja. 

• Web adresu na kojoj je opisan program. 



Članak 6. 
 

Uz medije i dokumentaciju navedene u članku 5. ovog Pravilnika, Natjecatelj treba 
dostaviti potpisanu Izjavu kojom izjavljuje da je predani program (odnosno njegov 
točno specificirani dio s kojim se Natjecatelj natječe) u cijelosti djelo Natjecatelja. 
 

Predani program može biti nadogradnja postojećeg programa drugog autora, ali 
mora biti jasno razgraničen originalni autorski doprinos Natjecatelja.  
 

Sve korištene biblioteke programa, programske komponente i moduli drugih autora 
koje program koristi trebaju biti jasno navedeni. 
 

U izjavi također treba navesti da program kojim se Natjecatelj prijavljuje na Natječaj 
prethodno nije nagrađen na nekom drugom natječaju. 
 

Članak 7. 
 
Ocjenu radova obavlja Povjerenstvo koje imenuje dekan FER-a. Povjerenstvo je 
sastavljeno od predsjednika i članova Povjerenstva. Predsjednik povjerenstva je s 
FER-a. Uz Predsjednika, broj članova Povjerenstva s FER-a i predstavnika Sponzora 
je jednak.  
 

Povjerenstvo jamči da će programski kôd Natjecatelja biti zaštićen i dostupan 
isključivo članovima Povjerenstva za vrijeme trajanja ocjenjivanja i to isključivo u 
prostorijama FER-a. Povjerenstvo također jamči da se programski kôd Natjecatelja 
neće neovlašteno umnažati, prenositi niti stavljati na uvid trećim osobama. 
 

Članak 8. 
 

Radovi se ocjenjuju prema slijedećim kriterijima: 
 

• Korisnost; 
• Inovativnost; 
• Složenost; 
• Uporabne i ergonomske kvalitete; 
• Kvaliteta izvornog programskog koda; 
• Kvaliteta programske dokumentacije. 

 
Članak 9. 

 
Povjerenstvo može pozvati Natjecatelje radi prezentacije svog programa, a oni su se 
dužni odazvati.  

 

Članak 10. 
 
Povjerenstvo će do početka studenoga tekuće godine donijeti prijedlog ocjene tri 
najbolja rada. Prijedlog ocjene pristiglih radova će putem Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a biti proslijeđen Fakultetskom vijeću 
FER-a radi donošenja odluke o dobitnicima Nagrade.  
 

Članak 11. 
 
Dobitnici Nagrade dobivaju novčanu nagradu u kojoj sudjeluju FER i sponzori. 
Visina nagrade ovisi o prikupljenim sredstvima.  
Dobitnici Nagrade dobivaju službenu potvrdu FER-a o dodijeljenoj Nagradi. 
 

Imena Dobitnika Nagrade se objavljuju na Webu FER-a.  
FER vodi evidenciju dobitnika Nagrade.   
 

Nagrada se podjeljuje na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Fakulteta.  
Nagradu uručuje Dekan.  
 
 



 
 
 
Prijelazne odredbe 
 

Članak 12. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na Intranet stranicama 
Fakulteta. 
 
 
 
Klasa:     003-05/09-01/3            Dekan 
Ur. broj:  251-67/401-09/1           
U Zagrebu, 08.07.2009.               Prof.dr.sc. Vedran Mornar, v.r. 
 


