Pravilnik Hrvatskoga kemijskog društva
za dodjelu Nagrade Vladimir Prelog za mlade znanstvenike
1.

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD) u suradnji s tvrtkom PLIVA Hrvatska d.o.o. dodjeljuje Nagradu
Vladimir Prelog. Nagrada se dodjeljuje mladim znanstvenicima, državljanima Republike Hrvatske, za
njihova znanstvena postignuća u području organske kemije koja su ostvarena u Republici Hrvatskoj.
Nagrada se dodjeljuju svake druge godine, a mogu je dobiti znanstvenici koji ne navršavaju više od 35
godina života u godini u kojoj se objavljuje natječaj.

2.

Kandidate za nagradu mogu predložiti svi članovi HKD stariji od 35 godina. Prijedlozi se upućuju
predsjedniku HKD, koji o tome izvještava Upravni odbor (UO HKD). Upravni odbor za razmatranje
pristiglih prijedloga formira tročlano Povjerenstvo.

3.

Natječaj se objavljuje u rujnu godine koja prethodi Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera.
Poziv za predlaganje kandidata objavljuje se u glasilima HKD-a, te vidno oglašava na kemijskim
fakultetima i institutima. Prijedlozi se primaju od datuma objave natječaja do 15. prosinca iste godine.
Povjerenstvo donosi odluku najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

4.

Upravni odbor HKD-a vodi cjelokupni postupak izbora na slijedeći način.
 Imenuje tročlano Povjerenstvo za razmatranje prijedloga, te jednog od njih za predsjednika. Na
prijedlog tvrtke PLIVA Hrvatska d.o.o. bira se jedan član povjerenstva. Ostale članove povjerenstva
bira Upravni odbor HKD-a među uglednim hrvatskim kemičarima.
 Članove povjerenstva bira i potvrđuje Upravni odbor HKD-a. Član povjerenstva može biti biran
najviše tri puta. Član Povjerenstva ne može biti znanstvenik koji je bio ili jest mentor kandidata ili ako
je suautor većeg broja radova kandidata za nagradu.
 Predsjednik povjerenstva obrazlaže prijedlog, a UO HKD razmatra prijedlog Povjerenstva za dodjelu
nagrade i donosi odluku. Odluka o nagradi donosi se javnim glasanjem članova UO HKD.

5.

Nagradu dobitniku zajednički uručuju predsjednik HKD-a i predstavnik tvrtke PLIVA Hrvatska d.o.o. na
Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera. Novčani dio nagrade iznosi 10.000,00 kn, a sredstva
osigurava tvrtka PLIVA Hrvatska d.o.o. kao suorganizator. Nagrađenik dobiva i povelju koja se tiska na
hrvatskom i engleskom jeziku.

6.

Nagrađenik se obvezuje održati predavanje o svom znanstvenom radu na Hrvatskom skupu kemičara i
kemijskih inženjera, u sklopu Simpozija Vladimir Prelog.

7.

Ovaj pravilnik, kao i njegove izmjene i dopune, predlaže UO HKD. Pravilnik se prihvaća na Godišnjoj
skupštini društva, većinom glasova svih prisutnih članova Društva na skupštini.

U Zagrebu, 4. srpnja 2017.

