PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE “BRANIMIR JERNEJ”
Članak 1.
U svrhu promicanja kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene aktivnosti koje značajno
doprinose znanstvenoj spoznaji iz područja biologije, biomedicine, ili neuroznanosti, Zaklada
prof. dr. sc. Branimir Jernej (u daljnem tekstu Zaklada) utvrđuje postupak i uvjete za dodjelu
nagrade „Branimir Jernej“.
Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje za izuzetan znanstveni rad u području molekularne biologije,
biomedicine ili neuroznanosti koji je objavljen u prestižnom međunarodnom časopisu u
razdoblju od godine dana koje će biti precizirano tekstom natječaja U radu koji se predlaže
za nagradu prvi autor, dopisni (corresponding) autor i većina ostalih autora moraju imati
hrvatske adrese.
Članak 3.
Pravo natjecanja za nagradu imaju zaposlenici Instituta Ruđer Bošković (IRB) i članovi
Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN).
Članak 4.
Postupak dodjele nagrade započinje odlukom Zakladne uprave o raspisu Natječaja koji se
objavljuje na mrežnoj stranici Zaklade, te na Oglasnim pločama Instituta Ruđer Bošković i
Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga. Zaposlenici IRB i članovi HDN će biti obaviješteni i
elektroničkim putem. Rok za predaju prijedloga ne može biti kraći od 30 dana.
Članak 5.
Prijedlog za nagradu mora sadržavati prijavu, obrazloženje s opisom znanstvene vrijednosti
predloženog rada i njegov doprinos području istraživanja (najviše 300-400 riječi), kratki
životopis glavnog autora (najviše pola stranice) i primjerak rada.
Članak 6.
Prijave na Natječaj podnose se u tiskanom obliku na adresu: Zaklada prof. dr. sc. Branimir
Jernej, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb i u elektroničkom obliku na e-mail
adresu: Maja.Osmak@irb.hr.

Članak 7.
Povjerenstvo za dodjelu nagrada (u daljem tekstu Povjerenstvo) čini Zakladna uprava.
Povjerenstvo sastavlja rang-listu, te dogovorno odlučuje o dobitniku. Nagrada po Čl. 2.
Statuta Zaklade se sastoji od povelje i novčanog iznosa, koji prema financijskim
mogućnostima Zaklade Zakladna uprava određuje za svaku godinu.
Članak 8.
U slučaju nedovoljne kvalitete prijavljenih prijedloga, Povjerenstvo može odlučiti da se
nagrada ne dodijeli.
Članak 9.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade, te na oglasnim pločama
Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga. Predaja nagrade
predviđena je na godišnjicu rođenja prof. dr. sc. Branimira Jerneja, 8. veljače, odnosno
najbližem radnom danu. Obaveza dobitnika nagrade je da prilikom dodjele nagrade
prezentira nagrađeni rad na javno oglašenom predavanju na Institutu Ruđer Bošković.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja na 1. sjednici Zakladne uprave dana 22.
listopada. 2014. godine
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