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HRVATSKE VODE 

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 

 

Zagreb, srpanj, 2010. 

 

KRITERIJI I MJERILA 
 

ZA DODJELU GODIŠNJIH NAGRADA HRVATSKIH VODA  

povodom dana tvrtke Hrvatske vode (7. rujna) 

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatskih voda i zaključka prigodom obilježavanja 121. godine 

organiziranoga vodnog gospodarstva u Hrvatskoj (Osijek, 7. rujna 1997. godine) te na temelju 

prijedloga stručnog kolegija i odluke generalnog direktora, od 1998. godine djeluje Povjerenstvo za 

dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda iz područja vodnog gospodarstva. Za stručne i znanstvene 

radove ostvarene i objavljene izmeñu prethodnog i aktualnog Dana Hrvatskih voda (7. rujna), 

dodjeljuju se godišnje nagrade za sljedeće kategorije: 

 

1 Najbolji diplomski rad (sveu čilišni dodiplomski studij) 

1.1 Područje hidrotehnike 

Tema rada treba biti iz hidrotehničkih predmeta, a podnositelji su Grañevinski fakulteti (s potpisom 

dekana). Uz prijavu treba dostaviti sljedeće: 

a) primjerak (kopiju) diplomskog rada, 

b) izvješće s opisnom i brojčanom ocjenom povjerenstva za obranu diplomskog rada, 

c) prosjek ocjena ispita i vježbi iz svih predmeta tijekom studija, 

d) trajanje studija kandidata (godina upisa i datum diplomiranja), 

e) prosjek ocjena ispita i vježbi iz hidrotehničkih predmeta, 

f) popis predmeta na kojima je student obavljao poslove demonstrature tijekom studija, 

g) podatke o nagradama tijekom studija (rektora, dekana). 

 

1.2 Druga područja koja se odnose na vodno gospodarstvo 

Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva da se od 2004. godine posebno dodjeljuje godišnja nagrada i za 

najbolji diplomski rad iz drugih struka, a koji se odnose na gospodarenje vodama u najširem smislu na 

ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku. Uz prijavu, podnositelji 

trebaju dostaviti podatke navedene u točki 1.1. 
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2 Najbolji magistarski rad  

− na fakultetima Sveu čilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovn iku 

 

Tema rada treba biti iz hidrotehničkih predmeta odnosno vodnogospodarskih djelatnosti. Fakulteti i 

ostale znanstvene institucije kao podnositelji uz prijavu trebaju dostaviti sljedeće: 

a) primjerak (kopiju) magistarskog rada, 

b) izvješće s opisnom ocjenom povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

c) prosjek ocjena tijekom poslijediplomskog studija, 

d) trajanje poslijediplomskog studija – od upisa do obrane magistarskog rada, 

e) kratki životopis i opis poslova koje je kandidat obavljao do kandidiranja, 

f) osnovne podatke o objavljenim radovima u časopisima i zbornicima stručno-znanstvenih 

skupova, 

g) podatke o ostalim priznanjima i nagradama kandidata tijekom stručne i znanstvene djelatnosti. 

 

3 Najbolja disertacija iz vodnogospodarskih djelatn osti 

Tema disertacije treba biti iz hidrotehničkih disciplina odnosno vodnogospodarskih djelatnosti. 

Fakulteti i znanstveni instituti kao podnositelji prijave trebaju dostaviti podatke kao što je navedeno u 

točki 2, a odnosi se na doktorski znanstveni stupanj. 

 

4 Najbolje objavljeno djelo – knjiga, patent ili sa mostalni projekt 

Djelo treba biti iz područja hidrotehničkih disciplina odnosno vodnogospodarskih djelatnosti. Fakulteti i 

ostale znanstvene institucije ili tvrtke s prijavom trebaju dostaviti sljedeće:  

a) primjerak izrañenog odnosno objavljenog djela, 

b) izvješće recenzenta ili povjerenstva za ocjenu djela (knjige, patenta, projekta), 

c) kratki životopis i opis poslova koje je kandidat obavljao u području vodnog gospodarstva, 

d) osnovne podatke o objavljenim radovima u časopisima i zbornicima stručno-znanstvenih 

skupova, 

e) značaj djela za primjenu u procesu rješavanja zadataka iz područja vodnogospodarskih 

djelatnosti. 

 

5 Posebni doprinos i zalaganje u radu u Hrvatskim v odama 

 

6 Zalaganje na provedbi obrane od poplava 

 

 

 Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda 


