
Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje Nagrade Zaklade 

KROHEM-a  

Krajnji rok za podnošenje prijedloga:  13. travnja 2018. 

 

 

 

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI 

KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i 

fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na 

temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih 

oblika financijskih potpora, dana 23. ožujka 2018. raspisuje 

NATJEČAJ 

za podnošenje prijedloga za dodjelu 

godišnje Nagrade Zaklade KROHEM-a 

Godišnja Nagrada Zaklade KROHEM-a (u nastavku teksta: Nagrada) dodjeljuje se za 

značajna postignuća u području hematologije u 2017. godini. Predlagatelj može biti pojedinac, 

grupa pojedinaca ili ustanova, a može predložiti sebe ili drugu osobu ili grupu osoba. Ukoliko 

se predlaže druga osoba ista se treba pismeno očitovati o prihvaćanju kandidature. 

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja u području hematologije tijekom 

protekle ili proteklih godina, zdravstvenim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima ili 

grupi zdravstvenih djelatnika, znanstvenika i stručnjaka ako je ostvarenje rezultat njihova 

zajedničkog rada.  

Kriteriji za nagrađivanje su:  

- objavljeni rad u inozemnom ili domaćem časopisu s recenzijom, znanstveni ili stručni 

projekt, disertacija, znanstvena ili stručna knjiga, organizacija znanstvenog ili stručnog 

skupa ili drugo značajno postignuće koje je prema ocjeni Povjerenstva imenovanog od 

Upravnog vijeća Zaklade ostvarilo značajan utjecaj na hrvatsku hematologiju 

- osnovni kriterij je kvaliteta znanstvenog ili stručnog rada i značenje istog za hrvatsku 

hematologiju 

 

Nagrada se dodjeljuje u obliku novčanog iznosa i pisanog priznanja. U pravilu se dodjeljuje 

jedna nagrada u iznosu od 25.000,00 kn no Povjerenstvo može broj nagrada i njihove iznose 

odrediti drugačije ovisno o broju kvalitetnih prijedloga.  

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata/kandidatkinje, sažetak 

znanstvenog i stručnog doprinosa, detaljno obrazloženje prijedloga, opis utjecaja na znanost i 

struku, primjerak ili presliku rada, projekta ili dijela projekta odnosno dokument ili opis 

drugog značajnog postignuća za što se Nagrada predlaže.     

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku na obrascu – Prijedlog za dodjelu Nagrade Zaklade 

KROHEM-a koji se preuzima sa službene mrežne stranice Zaklade.  

Rok za podnošenje prijedloga je 21 dan od dana objave natječaja na službenoj mrežnoj 

stranici Zaklade i službenoj mrežnoj stranici KROHEM-a. 

Obrazac za predlaganje s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom predlagač dostavlja 

Zakladi osobno ili preporučeno poštom s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu Nagrade 

Zaklade KROHEM-a - ne otvarati“ na adresu: Zaklada KROHEM-a, Buzinski prilaz 10, 

10010 Zagreb. 



Smatra se da je prijedlog podnesen u roku ako je prije isteka roka neposredno zaprimljen u 

Zakladi ili upućen Zakladi poštom preporučenom pošiljkom, u kojem će se slučaju dan 

predaje pošti smatrati danom predaje prijedloga Zakladi.  

Nepotpuni prijedlozi ili prijedlozi dostavljeni izvan natječajnog roka neće se razmatrati.  

 

Odluka o dodjeli Nagrade dostavit će se svim podnositeljima prijedloga u roku 15 dana od 

dana donošenja odluke te će se objaviti na službenoj mrežnoj stranici Zaklade KROHEM-a i 

službenoj mrežnoj stranici KROHEM-a  ili na drugi prikladan način na temelju odluke 

Upravnog vijeća Zaklade.  

Svečana dodjela Nagrade obavit će se na proljetnom sastanku KROHEM-a. 

 

Za sve informacije zainteresirane osobe mogu se obratiti Zakladi na broj tel/fax: + 385 (0)1/ 

4555 155, ili na E-mail: krohem@gmail.com.  

 

Izrazi koji se koriste u ovome natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni 

u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

Upravitelj Zaklade  

 

Prof.dr.sc. Damir Nemet, v.r 

 

 

 

Obrazac za prijavu se preuzima sa mrežne stranice Zaklade KROHEM-a 

mailto:krohem@gmail.com

