
 

Temeljem članka 21. i 38. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u 
daljnjem tekstu: Fakultet), te odluke Fakultetskog vijeća od 30. lipnja 2004. godine, donosim 
 
 

PRAVILNIK  
O GODIŠNJOJ NAGRADI «KONČAR» ZA DOKTORSKE DISERTACIJE   

 
 

Članak 1.  
Godišnja nagrada ''KONČAR'' za doktorske disertacije (u daljnjem tekstu: Nagrada) utemeljena je 
odlukom Uprave KONČAR – Elektroindustrija d.d., Zagreb i odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Članak 2.  
Nagrada se dodjeljuje za disertaciju obranjenu na Fakultetu koja sadrži istaknuta znanstvena 
dostignuća iz područja tehničkih znanosti, a ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u 
industriji. 
 

Nagrada se dodjeljuje za prethodnu akademsku godinu. 
 

Članak 3.  
Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i novčane nagrade. 
 

Priznanje je povelja umjetničko-grafički oblikovana s punim imenom Fakulteta, njegovim službenim 
i uobičajenim simbolom, suhim žigom, datumom i potpisom dekana. 
 

Novčani dio dodjeljuje se u iznosu kojega odredi sponzor. 
 

Sponzor nagrade je KONČAR – Elektroindustrija d.d. 
 

Članak 4.  
Za jednu akademsku godinu dodjeljuje se, u pravilu, samo jedna nagrada. 
 

Članak 5.  
Prijedloge za dodjelu nagrade podnose mentori. Prijedlog za dodjelu nagrade može podnijeti i 
dekan. Mentor odnosno dekan može predložiti samo jednog pristupnika.   
 

Prijedlozi s obrazloženjem u pisanom obliku (u dva primjerka) s podacima potrebnim za ocjenu 
primjenjivosti u gospodarstvu u vidu opisa moguće primjene te pokazatelja o tržišnim 
predviđanjima u skladu sa člankom 7. Pravilnika i jednom kopijom doktorske disertacije upućuju se 
Povjerenstvu za nagrađivanje FER-a putem pismohrane Fakulteta u zatvorenoj kuverti s 
naznakom "za nagradu doktorske disertacije KONČAR". 
 

U postupak vrednovanja uzet će se samo oni prijedlozi koji u pismohranu prispiju do prvog radnog 
dana mjeseca listopada. 

Članak 6.   
Prijedlog za dodjelu nagrade predlaže Fakultetskom vijeću Povjerenstvo za nagrađivanje FER-a 
koje pribavlja mišljenje Stručnog povjerenstva za nagradu "KONČAR".  
Stručno povjerenstvo za nagradu "KONČAR" imenuje dekan, ima pet članova i to:  
Predsjednik Povjerenstva za nagrađivanje, po funkciji, 
Predsjednik Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, po funkciji, 
Dva člana koje predloži sponzor, 
Jednog člana nastavnika Fakulteta.  
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Članak 7.  
Stručno povjerenstvo za nagradu ''KONČAR'' predlaže disertaciju za nagradu Fakultetskom vijeću 
konsenzusom putem Povjerenstva za nagrađivanje FER-a. 
Prijavljene doktorske disertacije Stručno povjerenstvo ocjenjuje prema sljedećim kriterijima: 
a) Izvornost rezultata proisteklih iz predmetnog znanstvenog istraživanja (patentna prijava ili 

patent, nagrađena ili prijavljena inovacija na izložbi ili u poduzeću i sl.), 
b) primjenljivost rezultata disertacije izražena procjenom kvantitativnih pokazatelja (ostvareni 

godišnji prihod, godišnji porast prihoda, učešće izvoza, broj novootvorenih radnih mjesta i sl.). 
Oba kriterija imaju jednaki težinski utjecaj.  
Stručno povjerenstvo donosi svoj prijedlog na temelju podataka iz prijave te dodatnih podataka na 
zahtjev Stručnog povjerenstva, koje je predlagatelj dužan dostaviti u roku 7 dana od dana primitka 
zahtjeva. 
Stručno povjerenstvo je dužno predati svoj prijedlog Povjerenstvu za nagrađivanje početkom 
mjeseca studenoga.   

 
Članak 8.  

Odluku o nagradama donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje, a 
nagrada se dodjeljuje na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Fakulteta u mjesecu studenom. 
Nagradu uručuje predsjednik Uprave KONČAR – Elektroindustrije d.d. 
 

Članak 9.  
O dodijeljenim nagradama vodi se evidencija. 
 
                                                                       Članak 10. 
 
Trošak novčane Nagrade ''KONČAR'' za disertaciju koja je dobila nagradu snosi "KONČAR" – 
Elektroindustrija d.d. 
 

Članak 11.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom potpisa dekana Fakulteta.  
 
 
 
Broj: 01-45/2-2004. 
U Zagrebu, 12.07.2004. 
 
 
 

     Sveučilište u Zagrebu 
 Fakultet elektrotehnike i računarstva 
 

        Dekan: 
 
       

Prof.dr.sc. Mladen Kos 
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