
  
 

 

Pravilnik Hrvatskog kemijskog društva za dodjelu nagrade za mlade 
znanstvenike u području medicinske i farmaceutske kemije 

 
1. Hrvatsko kemijsko društvo (HKD) u suradnji s tvrtkom Fidelta d.o.o. dodjeljuje godišnju nagradu. 

Nagrada se dodjeljuje mladim znanstvenicima za njihova znanstvena postignuća u području medicinske 
i farmaceutske kemije. Nagrada se dodjeljuje svake godine, a mogu je dobiti znanstvenici do 35 godina 
života u godini u kojoj se objavljuje natječaj.  

2. Kandidati se prijavljuju na natječaj za nagradu i za sudjelovanje na Mini simpoziju medicinske i 
farmaceutske kemije koja se održava svake godine. Prijedlozi se upućuju predsjedniku Sekcije za 
medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a, koji o tome izvještava Vijeće Sekcije za medicinsku i 
farmaceutsku kemiju HKD-a. Vijeće Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju formira peteročlano 
Povjerenstvo za razmatranje pristiglih prijedloga. Prijedlog Povjerenstva upućuje se predsjedniku HKD-
a na odobrenje.  

3. Natječaj se objavljuje u rujnu svake godine, a poziv se objavljuje u glasilima HKD-a, Sekcije za medicinsku 
i farmaceutsku kemiju HKD-a, te oglašava na fakultetima i institutima. Prijedlozi se primaju najkasnije 
do 15 dana prije Mini simpozija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a. Povjerenstvo donosi 
odluku najkasnije 30 dana nakon održavanja Mini simpozija. 

4. Kriteriji za dodjelu nagrade su: 

• kvaliteta znanstvenog rada, ocijenjena na temelju prezentacije i objavljenih znanstvenih radova, 
• dvije preporuke, 
• motivacijsko pismo i 
• životopis, 

4. Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a vodi cjelokupni postupak izbora na sljedeći način.  

• Imenuje peteročlano Povjerenstvo za razmatranje prijedloga, te jednog od njih za predsjednika. Na 
prijedlog tvrtke Fidelta d.o.o. biraju se dva člana povjerenstva. Ostale članove povjerenstva bira 
Vijeće sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju.  

• Članove povjerenstva potvrđuje predsjednik HKD-a. Član povjerenstva može biti biran najviše dva 
puta uzastopce. Član Povjerenstva ne može biti znanstvenik koji je bio ili jest mentor kandidata ili 
ako je koautor većeg broja radova kandidata za nagradu.  

• Predsjednik povjerenstva obrazlaže prijedlog Vijeću sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju te 
predsjedniku HKD-a, koji zajedno donose konačnu odluku o nagradi. 

5. Nagradu dobitniku zajednički uručuju predsjednik HKD-a, predsjednik Sekcije za medicinsku i 
farmaceutsku kemiju i predstavnik tvrtke Fidelta d.o.o. Novčani dio nagrade osigurava tvrtka Fidelta 
d.o.o. kao suorganizator. Nagrađenik dobiva i povelju koja se tiska na hrvatskom i engleskom jeziku.  

6. Ovaj pravilnik, kao i njegove izmjene i dopune, predlaže Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju 
HKD-a, a Pravilnik odobrava UO HKD-a. 

 

 

U Zagrebu, 4. prosinca 2019. 


