05.06.2015.

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ODLIČJA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i broj odličja i nagrada, uvjeti za dodjelu i postupak dodjele
odličja i nagrada te uvjeti i postupak dodjele počasnog članstva Hrvatskog društva za medicinsku
biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM).
Članak 2.
Odličja su društvena priznanja što ih HDMBLM dodjeljuje zbog osobitog doprinosa za HDMBLM i
Republiku Hrvatsku, posebno u razvoju zdravstva, te medicinske biokemije i laboratorijske medicine u
organizacijskom, stručnom i društvenom pogledu, kao i za poseban doprinos promidžbi HDMBLM u nas i
u inozemstvu.
Članak 3.
HDMBLM predlaže svoje članove za priznanja koja dodjeljuje Republika Hrvatska i druge udruge
za postignute uspjehe širih zadaća i ciljeva HDMBLM-a i razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj.
Članak 4.
HDMBLM predlaže i dodjeljuje:
1. Priznanje HDMBLM za životno djelo
2. Odličje “Marijana Fišer-Herman”
3. Odličje “Ibrahim Ruždić”
4. Povelja HDMBLM
5. Zahvalnica HDMBLM
6. Godišnja nagrada za znanstveni rad
7. Godišnja nagrada za mladog znanstvenika
8. Počasno članstvo
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Članak 5.
Priznanje HDMBLM za životno djelo
Priznanje HDMBLM za životno djelo, najviše odličje HDMBLM-a, dodjeljuje se članovima
HDMBLM čije cjelokupno djelo čini zaokruženu stručnu i znanstvenu cjelinu. Za priznanje HDMBLM za
životno djelo može biti predložen samo kandidat s dugogodišnjim stručnim ili znanstvenim djelovanjem.
Ovo odličje dodjeljuje se u pravilu pri kraju aktivne službe kandidata ili po umirovljenju.
Priznanje HDMBLM za životno djelo se dodjeljuje jednom u tri godine u obliku plakete i poklona.
Članak 6.
Odličje “Marijana Fišer-Herman”
Odličje “Marijana Fišer-Herman” dodjeljuje se članovima HDMBLM za posebno aktivan rad u
HDMBLM, poglavito znanstvenom i edukacijskom radu te razvoju medicinske biokemije općenito. Odličje
se dodjeljuje za unapređenje medicinske misli i znanosti te zasluga u ostvarivanju zadaća HDMBLM-a.
Odličje “Marijana Fišer-Herman” se dodjeljuje jednom u tri godine u obliku plakete i poklona.
Članak 7.
Odličje “Ibrahim Ruždić”
Odličje “Ibrahim Ruždić” dodjeljuje se članovima HDMBLM koji su svojim radom znatno doprinjeli
promicanju medicinsko-biokemijske znanosti u okviru medicinske biokemije i laboratorijske medicine, kao
sastavnog dijela zdravstvene djelatnosti, posebno se istaknuli u organizaciji rada i osuvremenjivanju
laboratorijske djelatnosti, kao i za zasluge u ostvarivanju zadaća HDMBLM.
Odličje “Ibrahim Ruždić” se dodjeljuje jednom u tri godine u obliku plakete i poklona.
Članak 8.
Povelja HDMBLM
Povelja HDMBLM se dodjeljuje pojedincima, društvenim i stručnim organizacijama te
zdravstvenim ustanovama iz zemlje i inozemstva za osobit doprinos u razvoju i unapređenju zdravstvene
djelatnosti u Republici Hrvatskoj, za doprinos medicinsko-biokemijske znanosti te za značajne zasluge i
pomoć pruženu HDMBLM u ostvarivanju njegovih zadaća.
Godišnje se može dodijeliti više povelja u obliku plakete i poklona.
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Članak 9.
Zahvalnica HDMBLM
Zahvalnica HDMBLM se dodjeljuje članovima HDMBLM i drugim djelatnicima, kao i ustanovama i
organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, za zasluge u radu HDMBLM, zdravstvenim
djelatnicima od značenja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, medicinsko-biokemijske struke te za
pojedinačne dobro obavljene zadaće u HDMBLM.
Godišnje se može dodijeliti više zahvalnica u obliku plakete i poklona.
Članak 10.
Godišnja nagrada za znanstveni rad
Godišnja nagrada za znanstveni rad se dodjeljuje članovima HDMBLM koji su se tijekom godine
za koju se natječaj raspisuje istakli u znanstvenom radu po broju objavljenih radova iz područja
biomedicine u indeksiranim publikacijama i aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim skupovima u zemlji i
inozemstvu.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada u obliku plakete i poklona.
Članak 11.
Godišnja nagrada za mladog znanstvenika
Godišnja nagrada za mladog znanstvenika se dodjeljuje članovima HDMBLM koji zaključno s
31.12. godine u kojoj se natječu za dodjelu nagrade, napune 35 godina starosti, a koji su se tijekom
godine za koju se natječaj raspisuje istakli u znanstvenom radu po broju objavljenih radova iz područja
biomedicine u indeksiranim publikacijama i aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim skupovima u zemlji i
inozemstvu.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada u obliku plakete i poklona.
Članak 12.
Počasno članstvo
Počasno članstvo u HDMBLM se dodjeljuje istaknutim znanstvenicima i stručnjacima iz Republike
Hrvatske ili inozemstva koji surađuju s HDMBLM te su osobito zaslužni za unapređenje djelatnosti
medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a nisu članovi HDMBLM.
Počasno članstvo je trajno. Počasni član uživa sve povlastice člana HDMBLM.
Godišnje se može dodijeliti više počasnih članstava u obliku plakete i poklona.

Pravilnik o dodjeljivanju odličja, v4, 05.06.2015.

Članak 13.
Prijedlog kandidata za priznanje, odličja, povelje, zahvalnice i počasno članstvo može uputiti
svaki član HDMBLM, izuzev za sebe osobno.
Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za odličja HDMBLM putem obrasca Prijava za pokretanje
postupka za dodjeljivanje odličja HDMBLM objavljenog na mrežnoj stranici HDMBLM.
Obavezni prilozi uz Prijavu za pokretanje postupka za dodjeljivanje odličja za priznanje i odličja
navedeni u člancima 5, 6 i 7 ovoga Pravilnika su životopis i opis stručnog i znanstvenog rada kandidata.
Obavezni prilog uz Prijavu za pokretanje postupka za dodjeljivanje odličja za povelje, zahvalnice i
počasno članstvo navedeni u člancima 8, 9 i 12 ovoga Pravilnika je pismeno obrazloženje predlagatelja.
Prijedlozi za priznanje i odličja navedeni u člancima 5, 6 i 7 ovoga Pravilnika dostavljaju se
najkasnije do 15. prosinca godine uoči kongresa HDMBLM.
Prijedlozi za povelje, zahvalnice i počasno članstvo navedeni u člancima 8, 9 i 12 ovoga
Pravilnika dostavljaju se najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
Članak 14.
Natječaj HDMBLM za godišnje nagrade navedene u člancima 10 i 11 ovog Pravilnika raspisuje
Glavni odbor HDMBLM na mrežnoj stranici HDMBLM u trajanju od 15. siječnja do 28. veljače tekuće
godine za nagrade za prošlu godinu.
Svaki član HDMBLM može predložiti kandidata za godišnju nagradu, a kandidati se mogu na
natječaj prijaviti i samostalno.
Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za odličja HDMBLM putem obrasca Prijava za pokretanje
postupka za dodjeljivanje odličja HDMBLM objavljenog na mrežnoj stranici HDMBLM.
Obavezni prilozi uz Prijavu za pokretanje postupka za dodjeljivanje odličja za godišnje nagrade
navedene u člancima 10 i 11 ovoga Pravilnika su životopis kandidata, popis znanstvenih aktivnosti i
radova te dokument o citiranosti i čimbenicima odjeka.
Kandidat za godišnju nagradu za znanstveni rad mora imati sakupljeno najmanje 6 bodova prema
čl. 16 Pravilnika o dodjeljivanju odličja, pri čemu je minimalan uvjet da u zbroju bodova bude najmanje
jedan objavljeni rad iz kategorija 1.1 - 1.3 iz članka 16. Pravilnika o odličjima.
Kandidat za godišnju nagradu za mladog znanstvenika mora imati sakupljeno najmanje 2 boda
prema čl. 16 Pravilnika o dodjeljivanju odličja, pri čemu je minimalan uvjet da u zbroju bodova bude
najmanje jedan objavljeni rad iz kategorija 1.1 - 1.3 iz članka 16. Pravilnika o odličjima.
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Članak 15.
Predsjednik HDMBLM, članovi Glavnog odbora HDMBLM te ostalih tijela i Povjerenstava
HDMBLM tijekom trajanja mandata ne mogu biti kandidati za odličja, osim za godišnje nagrade za
znanstveni rad, godišnje nagrade za mladog znanstvenika, povelje i zahvalnice (članak 4. redni broj 6 i 7).
Članak 16.
Vrednovanje znanstvene aktivnosti kandidata za dodjeljivanje odličja za godišnje nagrade
navedene u člancima 10 i 11 ovoga Pravilnika provodi se prema slijedećem sustavu bodovanja:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ZNANSTVENA AKTIVNOST
Znanstveni rad
Znanstveni rad objavljen u časopisu koji je indeksiran u Current
Contentsu (CC) i/ili Science Citation Index Expanded™ (SCIE)
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni rad recenziran, objavljen u međunarodnom časopisu
s naznačenom kategorizacijom*
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni rad (in extenso) recenziran, objavljen u zborniku
radova s međunarodnog znanstvenog skupa ako je referiran u
međunarodnim sekundarnim časopisima ili bibliografskim
bazama podataka
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni rad recenziran, objavljen u domaćem časopisu s
naznačenom kategorizacijom*
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni rad (in extenso) recenziran, objavljen u zborniku
radova s domaćeg znanstvenog skupa ako je referiran u
međunarodnim sekundarnim časopisima ili bazama podataka
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni rad recenziran, objavljen u časopisu bez naznačene
kategorizacije*
- prvi autor
- ostali autori
Znanstveni popularizacijski članak
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BROJ BODOVA

1,0
0,5

0,5
0,25

0,5
0,25

0,4
0,2

0,4
0,2

0,2
0,1
0,1

1.8

Urednik znanstvene knjige ili udžbenika

4,0

1.9

Poglavlje u znanstvenoj knjizi ili udžbeniku

2,0

2.

Predavanja na znanstvenim skupovima

2.1

Pozvano plenarno predavanje na međunarodnom znanstvenom
skupu

1,5

2.2

Pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu

1,0

2.3

Priopćenje (postersko
znanstvenom skupu
- prvi autor
- ostali autori

0,5
0,25

ili

usmeno)

na

međunarodnom

2.4

Pozvano plenarno predavanje na domaćem znanstvenom skupu

1,0

2.5

Pozvano predavanje na domaćem znanstvenom skupu

0,7

2.7

Priopćenje postersko ili usmeno na domaćem znanstvenom
skupu
- prvi autor
- ostali autori
Predsjednik znanstvenog odbora znanstvenog skupa

0,4
0,2
0,5

2.8

Član znanstvenog odbora znanstvenog skupa

0,2

2.9

Voditelj sekcije znanstvenog skupa

0,1

2.10.

Voditelj projekta

0,4

2.11.

Mentor doktorskog rada

0,5

2.12.

Mentor diplomskog rada

0,2

2.13.

Mentor prediplomskog završnog rada

0,15

2.6

*U Hrvatskoj se časopisi svrstavaju u dvije kategorije: A1 i A2. Časopisi u A1 kategoriji imaju
međunarodno uredništvo i inozemne recenzente ili su zastupljeni u jednoj od baza podataka koju svake
godine potvrđuje Nacionalno vijeće za znanost. Časopisi.i u A2 kategoriji nemaju međunarodni značaj.
Članak 17.
Odluku o dodjeli priznanja, odličja, povelja, zahvalnica i godišnjih nagrada donosi Glavni odbor
HDMBLM na prijedlog Povjerenstva za odličja HDMBLM.
Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština HDMBLM na prijedlog Glavnog odbora HDMBLM i
Povjerenstva za odličja HDMBLM.
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Članak 18.
Odgovarajuće odličje može se dodijeliti članu HDMBLM samo jedanput. Član koji dobije najveće
odličje ne može više dobiti niža odličja.
Članak 19.
Odluka i obrazloženje o dodjeljivanju odličja i dodjeljivanju godišnjih nagrada objavljuje se na
mrežnim stranicama HDMBLM, a upisuje se u posebnu knjigu odličja HDMBLM. Odluka se objavljuje
najkasnije mjesec dana od završenog roka prijava za nagrade.
Članak 20.
Po odlukama Glavnog odbora i Skupštine HDMBLM, a najkasnije 15 dana od odluke, o dodjeli
odličja i počasnog članstva, svim fizičkim i pravnim osobama kojima će iste biti uručene, šalje se e-poštom
obavijest, uz poziv na stručni ili znanstveni skup HDMBLM na kojem će priznanja biti uručena.
Članak 21.
Po odlukama o dodjeljivanju odličja ili godišnje nagrade, a najkasnije 15 dana od odluke,
predlagateljima i/ili kandidatima, šalju se e-poštom obavijest o odluci i obrazloženja. Rok za žalbe je 8
dana po primitku obavijesti, a žalbe se šalju Povjerenstvu za odličja. Povjerenstvo za odličja dužno je, u
roku od 8 dana od zadnjeg dana zaprimanja žalbi, donijeti konačnu odluku o dodjeljivanju odličja ili
godišnje nagrade te ju proslijediti GO na usvajanje.
Članak 22.
Priznanje HDMBLM za životno djelo, odličje “Marijana Fišer-Herman”, odličje “Ibrahim Ruždić”,
povelja HDMBLM i zahvalnica HDMBLM dodjeljuju se na Kongresu HDMBLM ili nekom drugom skupu
HDMBLM prema odluci Glavnog odbora HDMBLM.
Godišnja nagrada za znanstveni rad i godišnja nagrada za mladog znanstvenika dodjeljuje se na
Simpoziju HDMBLM.
Počasno članstvo dodjeljuje se na način određen odlukom Glavnog odbora HDMBLM.
Plakete i nagrade uručuje predsjednik HDMBLM.
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Članak 23.
Sredstva za nagrade osiguravaju se iz vlastitih prihoda HDMBLM. Odluku o novčanoj vrijednosti
nagrada i odličja donosi GO na prijedlog Povjerenstva za odličja, a u skladu s godišnjim financijskim
planom. Točan iznos vrijednosti pojedine nagrade mora biti objavljen u godišnjem natječaju.
Članak 24.
Prijava za pokretanje postupka za dodjeljivanje odličja HDMBLM, pojedine plakete i pisana
priznanja nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o dodjeljivanju odličja od 24.
svibnja 2001.
Članak 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja na sjednici Skupštine HDMBLM

Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić
Predsjednica HDMBLM
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