PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU ČLANOVA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA BIOKEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU
ZA ZNANSTVENA I STRUČNA DOSTIGNUĆA
Članak 1.
U svrhu poticanja kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene aktivnosti svojih članova u području molekularnih bioznanosti,
Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (u daljnjem tekstu: HDBMB) utvrđuje postupak i uvjete za dodjeljivanje
nagrada svojim članovima i to: Godišnju nagradu za mlade znanstvenike i Nagradu za doprinos razvoju molekularnih bioznanosti.
Predloženici moraju biti članovi HDBMB koji redovito plaćaju članarinu.
Članak 2.
Povjerenstvo za dodjelu nagrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastoji se od pet članova HDBMB koje bira Skupština s
mandatom od dvije godine s mogućim jednim reizborom. Članovi Povjerenstva biraju između sebe koordinatora. U radu
Povjerenstva sudjeluje i Tajnik HDBMB bez prava glasovanja. U slučaju sukoba interesa nekog od članova Povjerenstva, tu dužnost
preuzima član(ovi) Izvršnog odbora. Tijekom svojeg mandata članovi Povjerenstva ne mogu biti predlagani za nagrade.
Članovi Povjerenstva neovisno ocjenjuju predloženike prema priloženoj dokumentaciji. Povjerenstvo sastavlja rang-listu te
predlaže Predsjedništvu HDBMB nagrađenika/e.
Povjerenstvo ima pravo predložiti samo jednog dobitnika ili, u slučaju izjednačenosti predloženika, može predložiti podjelu
nagrade (po Članku 3 i Članku 4).
U slučaju nedovoljne kvalitete prijavljenih prijedloga, Povjerenstvo ima pravo predložiti Predsjedništvu HDBMB da se ne dodijeli
nagrada.
Članak 3.
Godišnja nagrada za mlade znanstvenike dodjeljuje se za znanstvenu aktivnost tijekom godine za koju se nagrada dodjeljuje.
Predloženici mogu biti znanstvenici koji su u godini za koju se nagrada dodjeljuje navršili najviše 35 godina života.
Članak 4.
Nagrada HDBMB za doprinos razvoju molekularnih znanosti o životu dodjeljuje se članovima za ukupnu znanstvenu, stručnu i/ili
nastavnu aktivnost, djelovanje u radu HDBMB te za promociju HDBMB u Hrvatskoj i inozemstvu.
Članak 5.
Godišnja nagrada prema Članku 3 i Članku 4 može se dodijeliti pojedinim članovima samo jednom tijekom njihovog aktivnog
članstva u HDBMB.
Članak 6.
Kandidate za nagrade mogu predložiti članovi HDBMB.
Prijava za nagradu mora sadržavati detaljno obrazloženi prijedlog i dokumentaciju (životopis predloženika, separati radova i dr.
dokazi na kojima se temelji prijedlog) koju treba dostaviti Tajništvu HDBMB do 1. srpnja tekuće godine. Sva dokumentacija podnosi
se u jednom tiskanom i elektronskom primjerku.
Postupak dodjele nagrada započinje odlukom Izvršnog odbora o raspisu natječaja koji se objavljuje na internetskoj stranici HDBMB
te elektroničkim putem. Rok za predaju prijedloga ne može biti kraći od 30 dana.
Članak 7.
Predsjedništvo HDBMB donosi Odluku o nagrađeniku/cima.
Nagrade se dodjeljuju na Godišnjoj skupštini HDBMB.
Nagrada po Čl. 3. sastoji se od povelje i novčanog iznosa prema financijskim mogućnostima HDBMB. Iznos novčanog dijela nagrade
određuje Predsjedništvo HDBMB za svaku godinu.
Nagrada po Čl. 4. sastoji se od povelje.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja na sjednici Skupštine HDBMB dana 5. prosinca 2013. Stupanjem na snagu ovog
Pravilnika prestaju vrijediti odredbe dosadašnjeg Pravilnika o dodjeljivanju Godišnje nagrade HDBMB mladim znanstvenicima
prihvaćenog na sjednici Skupštine 17. prosinca 2007.
U Zagrebu, 5. prosinca 2013.

