PRAVILNIK
O JAVNIM PRIZNANJIMA
HRVATSKOG MIKROBIOLOŠKOG DRUŠTVA
Član 1.
Hrvatsko mikrobiološko društvo jednom godišnje, u prigodi održavanja godišnje Skupštine društva,
dodjeljuje javna priznanja pojedincima, članovima Hrvatskog mikrobiološkog društva te pojedincima ili
pravnim osobama izvan Hrvatskog mikrobiološkog društva (u daljnjem tekstu: HMD).
Način i uvjeti dodjeljivanja nagrada i javnih priznanja utvrđuju se ovim Pravilnikom.
Član 2.
Javna priznanja HMD-a jesu:
1. PLAKETA – javno priznanje članu HMD-a
2. ZAHVALNICA – javno priznanje pojedincu i/ili pravnoj osobi izvan HMD-a
Javno priznanje članu HMD-a
Član 3.
PLAKETA HMD-a je najviše javno priznanje članu HMD-a koje se dodjeljuje za posebne zasluge i
doprinos na unapređenju rada HMD-a, unapređenju znanstvenog i stručnog rada u području
mikrobiologije, imunologije i srodnih disciplina, pružanju stručne i znanstvene pomoći, promicanju
znanstvene misli, unapređenju i razvoju nastave iz mikrobiologije, suradnje s gospodarstvom te
značajan i prepoznatljiv uspjeh u širenju ugleda i prepoznatljivosti HMD-a u zemlji i inozemstvu.
Godišnje se, osim u iznimnim slučajevima dodjeljuje jedna Plaketa.
Član 4.
Prijedlog uz obrazloženje za dodjelu Plakete HMD-a, podnose Sekcije HMD-a Povjerenstvu za javna
priznanja i nagrade HMD-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za nagrade).
Plaketu HMD-a pojedinac može dobiti samo jednom.
Kriteriji za dodjelu Plakete HMD-a:
1) Članski staž u HMD-u
2) Znanstvena, nastavna i stručna aktivnost u području mikrobiologije,
imunologije i srodnih disciplina
3) Sudjelovanje u radu tijela HMD-a
4) Suradnja s gospodarstvom i primjena znanstvenih rezultata iz mikrobiologije,
imunologije i srodnih disciplina
5) Širenje ugleda HMD-a u zemlji i inozemstvu kroz:
a) Organizaciju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
b) Članstvo u izvršnim tijelima znanstvenih društava
c) Pozvana predavanja

Član 5.
Prijedlog za dodjelu Plakete HMD-a, s obrazloženjem i dokumentacijom iz kriterija (članak 4.), dostavlja
se u pisanom obliku Povjerenstvu za nagrade putem Tajništva HMD-a zaključno do kraja studenog
tekuće godine.
Član 6.
Povjerenstvo za nagrade, nakon uvida u pristigle prijedloge s obrazloženjem i dokumentacijom te
provedenog ocjenjivanja prema kriterijima iz članka 4., donosi konačnu odluku o dodjeli Plakete HMD-a,
te istu upućuje Izvršnom odboru (IO) HMD-a na izvršenje.
Javno priznanje pojedincu ili pravnoj osobi izvan HMD-a
Član 7.
ZAHVALNICA HMD-a dodjeljuje se za osobitu uspješnost i postignute rezultate rada u ostvarenoj
(poslovnoj) suradnji s HMD-om, u zajedništvu znanosti i gospodarstva i njihove primjene, te za doprinos
na unapređenju međusobne suradnje i širenju ugleda HMD-a i struke u zemlji i inozemstvu.
Član 8.
Prijedlog za dodjelu Zahvalnice mogu dati: pojedinci članovi HMD-a, Sekcije i IO.
Pisani prijedlog za dodjelu Zahvalnice upućuje se putem Tajništva HMD-a Povjerenstvu za nagrade.
Povjerenstvo za nagrade, nakon uvida u pristigle prijedloge s obrazloženjem, donosi konačnu odluku o
dodjeli Zahvalnice, te istu upućuje IO HMD-a na izvršenje.
Član 9.
Javna priznanja upisuju se u Knjigu priznanja koja se čuva u Tajništvu HMD-a.
Član 10.
Ovaj Pravilnik smatra se usvojenim danom donošenja na Skupštini, a primjenjuje se osmog dana od
dana objave na internetskim stranicama HMD-a.
Član 11.
Postupak izmjene i dopuna Pravilnika obavlja se na isti način kao i donošenje ovog Pravilnika.
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