
Temeljem članka 27. Statuta Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa ,  
Upravni odbor na sjednici održanoj  27. studenog 2002. donosi ovaj  

 
P R A V I L N I K   

 O   NAGRADAMA   I   P R I Z N A NJ I M A 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovim se pravilnikom određuje postupak kandidiranja, odlučivanja i dodjele nagrada i 
priznanja Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 
 

Članak 2. 
 

 Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa dodjeljuje ove nagrade: 
- nagrada HDKI pojedincima za istaknuta znanstvena i/ili stručna dostignuća u području 
kemije i   kemijskog inženjerstva 
- nagrada HDKI mladim kemijskim inženjerima. 
 

Članak 3. 
 

 Natječaj za nagrade raspisuje Upravni odbor HDKI i javno objavljuje u časopisima 
Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quaeterly. 
 

Članak 4. 
 

 Hrvatsko društvo dodjeljuje priznanja za posebni doprinos u radu i razvitku 
djelatnosti Društva.  
 
 

Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera pojedincima za istaknuta znanstvena ili 
stručna dostignuća u području kemije i kemijskog inženjerstva 

 
Članak 5. 

 
 Nagrada HDKI pojedincima za istaknuta znanstvena i/ili stručna dostignuća u 
područja kemije i kemijskog inženjerstva dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima ili 
stručnjacima  za višegodišnje objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u časopisima s  
međunarodnom recenzijom, za  objavljivanje sveučilišnih udžbenika, monografija ili 
priručnika. U slučajevima podjednakih kvaliteta kandidata prednost u dobivanju nagrada 
imaju članovi HDKI-a. 
 

Članak 6. 
 

 Nagrada se dodjeljuje u obliku diplome i novčanog iznosa, u pravilu svake dvije 
godine prilikom održavanja Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, te se imena 
dobitnika objavljuju u časopisima Kemija u industriji i Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly. 
 
 



 
 

Članak 7. 
 

 Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mogu dati pojedinci, znanstvene, 
znanstveno-nastavne institucije te stručne udruge. Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi 
te sadržavati potrebnu dokumentaciju. 
 

 
Članak 8. 

 
 Odluku o nagradi donosi Upravni odbor HDKI temeljem prijedloga stručnog 
povjerenstva koje se sastoji od pet članova.. Stručno povjerenstvo imenuje Upravni odbor 
HDKI  iz redova priznatih pojedinaca u pravilu sa statusom sveučilišnog redovitog profesora 
odnosno znanstvenog savjetnika.  

 
 

Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa mladim kemijskim 
inženjerima 

 
Članak 9. 

 
 Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa u cilju poticanja znanstvenog rada u 
području kemijskog inženjerstva dodjeljuje nagradu mladim kemijskim inženjerima za 
istaknuti znanstveni ili stručni doprinos. 
 

Članak 10. 
 

 Pravo na nagradu imaju studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija, 
znanstveni novaci i kemijski inženjeri do tridesete godine života. 
  

Članak 11. 
 

 Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI, za istaknuti 
znanstveni ili stručni doprinos te objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji , 
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugi odgovarajući časopis. 
 

Članak 12. 
 

 Nagrada se dodjeljuje u obliku diplome i novčanog iznosa, u pravilu svake dvije 
godine, te se imena dobitnika objavljuju u časopisima Kemija u industriji i Chemical and 
Biochemical Engineering Quarterly. 

 
Članak 13. 

 
 Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mogu dati pojedinci,znanstvene, 
znanstveno-nastavne institucije te stručne udruge. Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi 
te sadržavati potrebnu dokumentaciju. 

 
 



Članak 14. 
 

 Odluku o nagradi donosi Upravni odbor HDKI temeljem prijedloga stručnog 
povjerenstva koje se sastoji od pet članova. Stručno povjerenstvo imenuje Upravni odbor 
HDKI iz redova priznatih pojedinaca iz područja kemijskog inženjerstva iz znanstvenih, 
znanstveno-nastavnih institucija i gospodarstva. 
 
 
 
 
 

Priznanje Hrvatskog  društva kemijskih inženjera i tehnologa 
 

Članak 15. 
 

 Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, dodjeljuje priznanje za posebni 
doprinos u radu i razvitku djelatnosti Društva pojedincima, sekcijama, područnim društvima, 
izdavačkoj djelatnosti te organizatorima uspješnih znanstveno-stručnih skupova u 
organizaciji HDKI. 
 

Članak 16. 
 

 Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu priznanja mogu dati pojedinci članovi 
HDKI, sekcije, područna društva, urednici časopisa te članovi znanstveno-organizacijskih 
odbora znanstveno-stručnih skupova u organizaciji HDKI. 
 

Članak 17. 
 

 Odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor HDKI, i u pravilu se dodjeljuje 
jednom godišnje na godišnjoj skupštini HDKI, te se objavljuje u časopisima Kemija u 
industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 
 

Članak 18. 
 

 Sredstva za financijsku potporu nagrada i priznanja osigurava Hrvatsko društvo 
kemijskih inženjera i tehnologa u okviru godišnjeg financijskog plana poslovanja. 
 

Članak 19. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

 
             Predsjednik  
           Hrvatskog društva kemijskih inženjera i 
               tehnologa  
 
               Prof.dr.sc. Antun Glasnović 


