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REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
POVJERENSTVO  
 
Labin, 7. veljače  2012. 
 
 

Na temelju članka 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i 
Daniela Giannini („Službene novine Grada Labina“ broj 6/2011.) o ovlaštenju i zaduženju za 
izradu pročišćenog teksta Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini, 
Povjerenstvo Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini objavljuje pročišćeni tekst Odluke 
o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini. 
 Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini 
„Službene novine Grada Labina“, broj 17/09) i sve njezine izmjene i dopune („Službene 
novine Grada Labina“, broj 16/10. i 6/11.). 
 
 

O D L U K A 
o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini 

                                                            (pročišćeni tekst) 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak, način dodjeljivanja, te visina Godišnje 
nagrade Roberto i Daniela Giannini kojom se nagrađuju najbolji znanstvenoistraživački 
radovi. 
 

Članak 2. 
 
 Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini (u daljnjem tekstu: Godišnja nagrada) 
utemeljena je u počast tragično preminulim supružnicima pok. doc.dr.sc. Roberto Giannini i 
pok. mr.sc. Daniela Pulić-Giannini. 
 Godišnja nagrada se dodjeljuje u svrhu poticanja znanstvenoistraživačkog rada i 
promicanja studentskog stvaralaštva.  
 
II. UVJETI I NAČIN DODJELE GODIŠNJE NAGRADE 
 

Članak 3. 
 
 Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za najbolja znanstvena ostvarenja.  
 

Članak 4. 
 
 Godišnja nagrada se sastoji od novčane nagrade i priznanja Grada Labina.   
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Članak 5. 

 
Godišnja nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 

prigodom obilježavanja Dana Grada Labina. 
 
 

III. POSTUPAK DODJELE GODIŠNJE NAGRADE 
 

Članak 6. 
 

U svrhu provođenja javnog natječaja za dodjelu godišnje nagrade, Gradonačelnik imenuje 
Povjerenstvo Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
 Povjerenstvo je sastavljeno od četiri člana. 
 Članovi Povjerenstva se imenuju jedan iz obitelji i tri doktora znanosti sa područja 
Grada Labina od kojih jedan iz tehničkih,  jedan iz biomedicinskih i jedan iz društvenih 
znanosti. 
 Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva. 
 Članovi Povjerenstva imenuju se za trajanje mandatnog razdoblja Gradskog vijeća.   
 

Članak 7. 
     

 Povjerenstvo izrađuje prijedlog pravilnika o kriterijima za vrednovanje 
prijavljenih znanstvenih radova, provodi javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade, te 
obavlja i druge odgovarajuće aktivnosti u svrhu popularizacije Godišnje nagrade. 
 Pravilnik iz prethodnog stavka ovog članka donosi Gradonačelnik Grada Labina. 
 

Članak 8. 
 
 Postupak dodjele Godišnje nagrade pokreće Gradonačelnik raspisivanjem javnog 
natječaja za dodjelu Godišnje nagrade (u daljnjem tekstu: javni natječaj). 
 Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu «Glas Istre», a može i u ostalim javnim 
glasilima i časopisima po odluci Gradonačelnika, najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. U 
javnom natječaju objavljuju se uvjeti za dodjelu godišnje nagrade, postupak dodjele godišnje 
nagrade i rok za dostavu rada. 
 

Članak 9. 
 Rad se prijavljuje Povjerenstvu.  
 Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, 
poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja 
Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine 
života. 
 Na Javni natječaj ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, 
diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog 
studija. 
 Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada podnositelj dostavlja kratki životopis i 
stručnu preporuku visokog učilišta na kojem je rad prijavljen. 
 

Članak 10. 
 

 Nakon izvršenog stručnog vrednovanja rada, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za 
dodjelu godišnje nagrade i dostavlja ga Gradonačelniku.  
 Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik utvrđuje konačni 
prijedlog za dodjelu godišnje nagrade i dostavlja ga Gradskom vijeću. 
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 Na temelju konačnog prijedloga iz prethodnog stavka ovog članka, Gradsko vijeće 
donosi odluku o dodjeli godišnje nagrade. 
 

 
Članak 11. 

 
 Nagrada se može istom podnositelju dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku studija 
na jednom visokom učilištu. 
 

Članak 12. 
 

Očevidnik dobitnika Godišnje nagrade vodi Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Labina. 
 
 
IV. VISINA NOVČANE NAGRADE 
 

Članak 13. 
 
 Visina novčane nagrade za nagrađeni rad utvrđuje se u iznosu od 15.000,00  kuna 
neto. 
 Iznos iz prethodnog stavka se isplaćuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. 

 
Članak 14. 

 
 Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 13. ove Odluke osiguravaju se u 
Proračunu Grada Labina. 
 
V. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 15. 
   

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenim novinama Grada 
Labina». 
 
                        
 
 
 
                         POVJERENSTVO GODIŠNJE NAGRADE ROBERTO I DANIELA GIANNINI 


