Pravilnik Hrvatskoga kemijskog društva
za dodjele Nagrade Leopold Ružička za mlade znanstvenike
1.

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD) dodjeljuje Nagradu Leopold Ružička mladim znanstvenicima, za
izuzetne znanstvene rezultate istraživanja u kemiji, postignute u Republici Hrvatskoj, a u svrhu poticanja
kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene aktivnosti svojih članova.

2.

Nagrada se dodjeljuje znanstvenicima koji nisu stariji od 35 godina u trenutku raspisa natječaja i koji su
članovi HKD-a najmanje godinu dana.

3.

Natječaj za Nagradu Leopold Ružička raspisuje se svake druge godine. Nagrada se može dodijeliti članu
samo jednom.

4.

Kandidate za Nagradu mogu predložiti svi članovi HKD stariji od 35 godina. Prijave moraju sadržavati
detaljno obrazložen prijedlog, životopis i popratnu dokumentaciju (popis radova) koja podupire
obrazloženje. Prijedlozi se upućuju predsjedniku HKD, koji o tome izvještava Upravni odbor (UO). UO
imenuje tročlano Povjerenstvo za dodjelu nagrade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

5.

Članovi Povjerenstva biraju koordinatora koji je zadužen za poštivanje rokova i pisanje obrazloženja. U
radu Povjerenstva sudjeluje i tajnik HKD-a bez prava glasovanja. U slučaju sukoba interesa nekog od
članova Povjerenstva, imenuje se novi član.
Članovi Povjerenstva neovisno ocjenjuju kandidate prema priloženoj dokumentaciji te predlažu UO
nagrađenika u roku od ne dulje od tri mjeseca od objavljivanja Natječaja. Povjerenstvo ima pravo
predložiti samo jednog dobitnika ili, u slučaju izjednačenosti kandidata, može predložiti podjelu Nagrade.
U slučaju da procijeni da je kvaliteta prijavljenih prijedloga nedovoljna, Povjerenstvo ima pravo predložiti
da se ona ne dodijeli. UO HKD razmatra prijedlog Povjerenstva i donosi odluku o nagradi.

6.

UO raspisuje Natječaj za Nagradu Leopold Ružička na web-stranici i drugim glasilima HKD-a. Natječaj
je otvoren najmanje mjesec dana. Prijedlozi se šalju na adresu elektroničke pošte koja je navedena u
natječaju.

7.

Nagrada se uručuje na znanstvenom skupu u organizaciji HKD-a. Nagrađenik sudjeluje izlaganjem na tom
skupu, pri čemu uz naslov i sažetak predavanja u knjizi sažetaka skupa treba istaknuti „Award Leopold
Ružička“. Nagrađenik je pozvan napisati i znanstveni prilog za časopis Croatica Chemica Acta.

8.

Nagrada Leopold Ružička sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji određuje UO.

9.

Ovaj pravilnik, kao i njegove izmjene i dopune, predlaže predsjednik Društva, a prihvaća ga UO na
sjednici većinom glasova prisutnih članova
U Zagrebu 28. ožujka 2022.

