Na temelju članka 10. Statuta Hrvatskog geodetskog društva Sabor Hrvatskog geodetskog
društva održan 28. svibnja 2011. godine u Malom Lošinju, donio je

ODLUKU
o priznanjima Hrvatskog geodetskog društva

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Radi iskazivanja javnog priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog
značenja za Hrvatsko geodetsko društvo ( u daljnjem tekstu: HGD), domaćim i stranim
pojedincima i institucijama, dodjeljuju se javna priznanja ustanovljena od Hrvatskog
geodetskog društva ovom Odlukom.

Članak 2.
Ovom Odlukom ustanovljuju se sljedeća priznanja Hrvatskog geodetskog društva:
- Počast Hrvatskog geodetskog društva
- Nagrade Hrvatskog geodetskog društva

Članak 3.
Javna priznanja HGD društvena su priznanja što ih HGD dodjeljuje zbog osobitog
doprinosa za HGD i Republiku Hrvatsku, posebno u razvoju geodezije u organizacijskom,
stručnom i znanstvenom pogledu.
HGD predlaže svoje članove za odličja i priznanja koja dodjeljuje Republika Hrvatska.
II.

PRIZNANJA HGD
1.

Počast HGD

Članak 4.
Počast HGD posebno je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge i doprinos
općem napretku, položaju i ugledu HGD.
U Hrvatskom geodetskom društvu ustanovljuje se sljedeća počast: "Zlatna plaketa
HGD".

Članak 5.
Počast se dodjeljuje istaknutim, uglednim osobama kao najviši izraz priznanja HGD za
promicanje vrijednosti, položaja i ugleda HGD, odnosno osobama koje svojim djelovanjem
i djelom iznimno pridonose unapreĎenju geodetske znanosti i struke..
Počast se dodjeljuje i domaćim i stranim pojedincima koji doprinose razvitku
suradnje i odnosa HGD s meĎunarodnim organizacijama i institu- cijama.

2. Nagrade Hrvatskog geodetskog društva

Članak 6.
HGD dodjeljuje stručna i društvena priznanja.
2.1. Nagrada za životno djelo

Članak 7.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se kao najviše priznanje istaknutim pojedincima za
njihov sveukupni stvaralački rad koji je od osobitog zna- čenja za promicanje HGD,
odnosno za izuzetno ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos i od značaja je za HGD i
geodetsku struku uopće.

Članak 8.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se članu HGD, koji je u duljem razdoblju
aktivno i uspješno radio na obavljanju zadataka i unapreĎivanju rada stručnih i društvenih
organizacija geodetske struke i to:
da je u duljem razdoblju aktivno radio na znanstvenim i stručnim istra- živanjima, te
objavio visokostručne radove koji su značajno pridonijeli geodetskoj struci.
da je u geodetskoj struci ostvario više rezultata iznimne vrijednosti
da je postigao vrijedne rezultate u organizaciji geodetske djelatnosti
da je pridonio popularizaciji geodetske struke vlastitim publikacijama ili se istakao
objavljivanjem stručnih radova iz geodetske prakse.
Nagrada za životno djelo redovito se dodjeljuje članu HGD pri kraju formalnog radnog vijeka
ili nakon umirovljenja. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se na Saboru HGD.
Na Saboru HGD može se dodjeliti samo jedna nagrada za životno djelo.

Članak 9.
Dobitnicima nagrade za životno djelo dodjeljuje se: "Zlatni globus HGD"
2.2. Povelja zahvalnosti HGD

Članak 10.
Povelja zahvalnosti HGD dodjeljuje se članu HGD ili skupini članova, ako su djelo
koje se nagraĎuje zajednički ostvarili. Kolektivno priznanje nekoj temeljnoj članici
dodjeljuje se za osobito vrijedan i zapažen rad u društvenom organiziranju, stručnom
usavršavanju ili znanstvenostručnom doprinosu.

Članak 11.
Povelja zahvalnosti HGD dodjeljuje se za:
- dugogodišnju društvenu aktivnost onim članovima koji su neprekinutim članstvom u nekoj
temeljnoj članici dali zapaženi doprinos
- osobite uspjehe u primjeni i usavršavanju metoda rada na području

geodezije.

- izuzetna dostignuća u organizaciji i razvitku inventivne djelatnosti
- osobite uspjehe u stručnom i pedagoškom radu, na tehničkom odgoju i obrazovanju.

Članak 12.
Povelja zahvalnosti HGD dodjeljuje se na Saboru hrvatskih geodeta.
Na saboru geodeta mogu se dodjeliti do pet Povelja zahvalnosti.
.
III.

POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 13.
Predsjedništvo HGD odlučuje o dobitnicima javnih priznanja iz ove Odluke.

Članak 14.
Prijedlozi s obrazloženjem podnose se pismeno, najkasnije dva mjeseca prije
Sabora.
Predlagatelji javnih priznanja mogi biti: Županijske udruge geodeta, predsjednik
HGD i predsjedništvo HGD(osobito za prijedlog počasti HGD)

Članak 15.
Oblik, sadržaj i izgled javnih priznanja utvrĎuje Predsjedništvo

Članak 16.
Oglas za dodjelu javnih priznanja nalazi se na internetskim stranicama HGD. Prijedlozi
se dostavljaju Upravnom odboru radi stručne obrade pojedi- nih prijedloga za dodjelu javnih
priznanja.

Članak 17.
Javna priznanja uručuje Predsjednik HGD.

Članak 18.
Sva dodijeljena javna priznanja unose se u Knjigu javnih priznanja koja se čuva u
Tajništvu HGD.
IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Postupak pripreme Prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja, te uručivanja
priznanja i druga pitanja od značaja za dodjelu, bliže se ureĎuju posebnim Pravilnikom o
dodjeli javnih priznanja koje donosi Predsjedništvo HGD.

Na temelju članka 10. Statuta Hrvatskog geodetskog društva Sabor Hrvatskog
geodetskog društva održan 28. svibnja 2011. godine u Malom Lošinju, donio je

PRAVILNIK
o dodjeli priznanja Hrvatskog geodetskog društva

Članak 1.
Ovim Pravilnikom u skladu s Odlukom o priznanjima bliže se ureĎuje:
- postupak i način pripreme i utvrĎivanja prijedloga kandidata za priznanja,
- postupak odlučivanja o dodjeli priznanja,
- uručivanje i čuvanje priznanja,
- druga pitanja.
Članak 2.
U interesu zaštite ugleda kandidata za priznanja i neovisnosti tijela koja
sudjeluju u odlučivanju o priznanjima, postupak dodjele priznanja odvija se bez uvida
javnosti.
Članak 3.
Prijedlozi za dodjelu priznanja HGD podnose se u skladu s Odlukom o
priznanjima Predsjedništvu Hrvatskog geodetskog društva.
Prijedlozi se podnose u pisanom obliku.
Prijedlog za dodjelu priznanja članicama i članovima HGD mora
sadržavati: životopis, te detaljno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za
dodjelu priznanja.
Prijedlog za instituciju mora sadržavati osnovne podatke o njezinom statusu,
odnosno djelovanje, te detaljno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu
priznanja.
Članak 4.
Prijedlozi za dodjelu "Nagrade HGD" podnose se na javni poziv
Predsjedništva, koji se objavljuje na internetskoj stranici HGD.
Članak 5.
Kandidate za priznanja HGD utvrĎuje Predsjedništvo.

Članak 6.
U svrhu obrade prijedloga i utvrdivanja kandidata za dodjelu priznanja
Predsjedništvo može osnivati stručne timove od tri člana koji se imenuju iz reda
vrsnih poznavatelja područja djelovanja na koje se priznanje odnosi.
Stručni tim se osniva za:
a) obradu prijedloga za dodjelu "Počasti HGD ",
b) obradu prijedloga za dodjelu "Nagrade za životno djelo”,
Članak 7.
Stručni tim proučava podnesene prijedloge i priloženu dokumentaciju,
obavlja potrebne konzultacije i prikuplja potrebne dopunske podatke i dokumentaciju, te utvrĎuje prijedloge koje podnosi Predsjedništvu.
Stručni tim svoje zaključke utvrduje većinom glasova svih članova. Član tima
koji se ne složi sa zaključkom može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s
obrazloženjem unese u izvješće tima.
Članak 8.
Na temelju zaključka stručnog tima izvjestitelj sastavlja pisano izvješće koje s
odgovarajućim prijedlogom i obrazloženjem podnosi Predsjedništvu.
Članak 9.
Nakon provedene rasprave o podnesenom prijedlogu Predsjedništvo donosi
zaključak o utvrĎivanju prijedloga za dodjelu priznanja.
U opravdanim slučajevima Predsjedništvo može vratiti pojedini prijedlog na
dopunsku obradu stručnom timu. Predsjedništvo može zatražiti od stručnog tima da
odreĎeni prijedlog kojeg nije prihvatilo ponovno razmotri. Nakon drugog izvješća
stručnog tima, Predsjedništvo je slobodno u odlučivanju i o ovom prijedlogu.
Kada je za dodjelu priznanja predložen koji od članova Predsjedništva, on se
isključuje iz rada Predsjedništva po prijedlozima za odreĎeno priznanje za koje je
predložen.
Zaključak iz st. 1. ovog članka utvrduje Predsjedništvo javnim glasovanjem svih
članova.
Zaključak je donesen ukoliko se za njega izjasni većina ukupnog broja člano- va
Predsjedništva.
Članak 10.

Nakon završenog postupka utvrĎivanja kandidata za dodjelu priznanja,
prijedlog za dodjelu priznanja, "Počasti HGD" i prijedlog za dodjelu "Nagrade HGD"
Predsjedništvo pristupa odlučivanju o dodjeli priznanja.
Odluka je donesena ukoliko se za nju izjasni većina ukupnog broja članova
Predsjedništva.
Članak 11.
Akt o dodjeli priznanja svečano se objavljuje na sjednici Sabora HGD, te na
internetskoj stranici HGD.
Članak 12.
Dodjeljene počasti uručuju se na javnim prigodnim svečanostima.
"Nagrade HGD" uručuju se na Saboru hrvatskih geodeta.
Članak 13.
Dodjeljena priznanja uručuje predsjednik HGD uz čitanje obrazloženja za
pojedinu nagradu.
Članak 14.
O dobitnicima priznanja HGD vodi se evidencija.
Knjiga javnih priznanja - evidencija, vodi se i čuva u Tajništvu HGD.
Članak 15.
Stručni i administrativno-tehnički poslovi o dodjeli priznanja HGD obavljaju se u
Tajništvu HGD.
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