Na temelju članka 83.st.4.toč.8. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14.,
118/14. i 154/14.), čl. 10.st.1.toč.8. i čl.17.st.1.toč.1. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite
na radu („Narodne novine“, broj 22/15. i 73/15.), Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje
zaštite na radu u Zagrebu na 17. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2016. godine donosi

Pravilnik
o godišnjoj nagradi za novinarski rad u području zaštite na radu
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje postupak, način i uvjeti dodjele nagrade, vrsta nagrade, način i
rok podnošenja prijedloga , način rada povjerenstva za ocjenu i dodjelu godišnje nagrade za
najbolje ocijenjeni novinarski rad u području zaštite na radu, vrijeme dodjele nagrada (u
daljnjem tekstu: nagrada), kao i druga pitanja.
Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije za rad objavljen u :
1.
2.
3.
4.

tiskanom novinarstvu (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.)
radijskom novinarstvu (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
televizijskom novinarstvu (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
internetskom novinarstvu (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.).

Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje novinaru/ki za najbolji objavljeni rad u pojedinoj kategoriji, a prema
kriteriju doprinosa unapređivanju zaštite na radu o čemu će odluku donijeti povjerenstvo za
dodjelu nagrade za novinarski rad (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).
Članak 4.
Zavod za unapređivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) objavljuje javni poziv za
podnošenje prijedloga novinarskih radova za dodjelu nagrade u mjesecu travnju, a krajnji rok
za podnošenje prijedloga je 15. ožujka slijedeće godine.
Članak 5.
Prijedlog za dodjelu nagrade može podnijeti novinar/ka ili urednik novinske redakcije medija
(novine, novinske agencije, radio, televizija, internetski portali) te pojedinci, organizacije i
udruge.
Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:
1. osobne podatke novinara/ke
2. presliku novinarskog rada objavljenog u tiskovini ili audio snimku novinarskog rada
objavljenog u radijskom novinarstvu ili audio-vizualnu snimku novinarskog rada
objavljenog u televizijskom novinarstvu ili 'screen-shot' novinarskog rada objavljenog
u internetskom novinarstvu
3. datum i mjesto objave novinarskog rada.
Članak 6.
Nagrada se dodjeljuje za novinarski rad u zaštiti na radu koji:
1. podiže razinu svijesti o važnosti zaštite na radu,

2.
3.
4.
5.

promovira primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu,
promiče unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu,
odlikuje se originalnošću sadržajno i načinom prezentacije,
koji je objavljen u medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju
od 30. travnja prethodne godine do 15.ožujka slijedeće godine u kojoj se dodjeljuje
nagrada.

Članak 7.
Nagrada se dodjeljuje u obliku pisanog priznanja, plakete i novčane nagrade u iznosu 3.000,00
kn (slovima: tri tisuće kuna).
Članak 8.
Za osiguranje nagrada iz čl.7 ovog Pravilnika zaključuje se sporazum Zavoda sa
zainteresiranim partnerom/ima (sponzorom/ima) a istim se utvrđuju i druga pitanja od
obostranog interesa u cilju provedbe ovog Pravilnika.
Članak 9.
Ravnatelj Zavoda imenuje predsjednika i četiri člana povjerenstva iz redova novinara i
stručnjaka u području zaštite na radu.
Povjerenstvo raspravlja i odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva.
Na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik.
Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrade većinom glasova svih članova te istu
dostavlja ravnatelju Zavoda.
Članak 10.
Nagrade se dobitnicima uručuju na Nacionalni dan zaštite na radu, 28. travnja.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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