
PRAVILNIK  

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE  

NAGRADA, PRIZNANJA, POTPORA I STIPENDIJA  

ZAKLADE IVAN BULIĆ 

 

 

 

Članak 1. 

Zaklada Ivan Bulić osnovana je u svrhu promicanja prehrambene tehnologije, biotehnologije, 

i nutricionizma osobito u djelatnosti pekarstva, slastičarstva i konditorstva, dodjeljivanjem 

potpore, nagrade i stipendije najboljim studentima, te mladim istraživačima, te projektima i 

radovima fizičkih i pravnih osoba koje daju ili su dale poseban doprinos struci.  

 

Posebna svrha Zaklade je sačuvati trajnu uspomenu na humani, moralni i plemeniti lik Ivana 
Bulića.  
 
Sukladno Statutu Zaklade, Zakladna uprava, na prijedlog upravitelja Zaklade, donosi ovaj 
Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade 
Ivan Bulić.  

 

Članak 2. 

Cilj Zaklade je trajno podupirati i pomagati  obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi osobito 
za  područja biotehnologije i prehrambene tehnologije u pekarstvu, slastičarstvu i 
konditorstvu i tako osiguravati dovoljno kvalitetnih stručnjaka za razvoj ovih prehrambenih 
grana. 
 
Cilj je stvarno i praktično pomoći u realizaciji ideja za koje se Ivan Bulić tijekom svog života, 
obrazovanja i rada zalagao, a koje su sročene u dvije Ivanove misli:.   
 
Mladima treba omogućiti pristup svim znanjima i informacijama.  
To je dužnost svakog društva i svakog dobrog i mudrog poslodavca. 
 
Mladi i obrazovani stručnjaci, suradnici i direktori su presudni za razvoj i budućnost svake 
tvrtke. Nezamjenjivo je svakom poslodavcu njihovo obrazovanje i znanje, njihova znatiželja i 
želja za novim spoznajama, njihova snažna i zdrava želja za dokazivanjem i uspjehom, a 
osobito njihova mladenačka snaga i upornost. 
Treba im dati povjerenje, prava i odgovornosti, pomoći im i usmjeravati ih ako pogriješe,  ali i 
podržati, priznati i pohvaliti njihove rezultate i uspjehe. 
 

Članak 3. 

Zakladna uprava osniva, sukladno Statutu Zaklade, Stručno povjerenstvo za izbor kandidata 

za dodjelu nagrada, priznanja, potpora i stipendija, a čine ga pet članova. 

 

Zakladna uprava  imenuje jednog od članova Zakladne uprave predsjednikom Povjerenstva. 



 

Zakladna uprava imenuje zamjenika predsjednika Povjerenstva, te još tri člana Povjerenstva 

koji su priznati znanstvenici ili gospodarstvenici, u pravilu iz djelatnosti biotehnologije, 

prehrambene tehnologije, nutricionizma, očuvanja okoliša, pekarstva, slastičarstva i 

konditorstva.  

 

Zamjenik predsjednika i ostala tri člana Stručnog povjerenstva mogu, ali ne moraju biti 

zakladnici ili podupiratelji Zaklade. 

 

Članak 4.  

Povjerenstvo radi prema Poslovniku o radu Stručnog povjerenstva za izbor kandidata za 

dodjelu nagrada, priznanja, potpora i stipendija kojeg donosi Zakladna uprava. 

 

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova i predlaže Zakladnoj upravi kandidate za 

raspodjelu sredstava po namjenama. 

 

Član Povjerenstva ima pravo da se njegovo mišljenje, koje nije istovjetno s odlukom 

Povjerenstva, u pisanom obliku priloži Zakladnoj upravi kao izdvojeno mišljenje. 

 

Povjerenstvo ne može predlagati Zakladnoj upravi kandidate koji ne ispunjavaju uvjete 

propisane natječajem, niti raspodjelu sredstava koja nisu objavljena u natječaju. 

 

Članak 5. 

Zaklada će nagrade, priznanja, stipendije i potpore dodjeljivati najboljim studentima, te 

mladim istraživačima iz djelatnosti navedene u čl. 2., u skladu sa svojim raspoloživim 

financijskim mogućnostima.  

 

Sredstva se dodjeljuju u nekoliko vidova: 

 

- jednogodišnja stipendija, studentima sa vrhunskim rezultatima rada, 

- priznanje i novčana potpora, studentima za pomoć u realizaciji i završetku  posebno 

značajnih projekata, diplomskih i doktorskih radova od posebnog interesa za struku, 

- priznanje i novčana potpora, studentima za realizirane projekte ili diplomske i 

doktorske radove od posebnog značaja za struku. 

 

Zaklada će dodjeljivati i Godišnju nagradu Ivan Bulić, studentima za najznačajniji projekt ili 

doktorski rad od posebnog značaja za struku, realiziran u protekloj akademskoj godini. 

 

Jednom studentu se godišnje može dodijeliti sredstva za samo jednu namjenu.  

 

 



Članak 6. 

Nagradu, priznanje i potporu mogu dobiti samo redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih  

ili poslijediplomskih studija koji su svojim radom ostvarili izvrsne rezultate i koji svojim 

odnosom prema struci i okruženju mogu služiti kao primjer. 

 

Članak 7. 

Godišnju stipendiju mogu dobiti samo najbolji redoviti studenti koji su ostvarili vrhunske, 

najbolje rezultate za proteklu godinu. 

 

Stipendija se isplaćuje dobitnicima u mjesečnim ratama, prema odluci Zakladne uprave. 

 

Članak 8. 

Iznose nagrada, priznanja, potpora i stipendija, za tekuću godinu određuje  i objavljuje 

Zakladna uprava u svom godišnjem natječaju. 

 

Članak 9. 

Stipendisti se, nakon iskorištene stipendije i završetka školovanja, pozivaju da za svaku 

godinu stipendije rade godinu dana kod nekog od zainteresiranih ugovornih podupiratelja 

Zaklade, prema svom izboru. 

 

U slučaju da stipendisti, bez posebnog razloga, ne prihvate i ne odazovu se pozivu, Zaklada ih 

može pozvati da Zakladi vratiti cjelokupnu stipendiju. 

 

Sve detalje, prava i obveze stipendista i poslodavaca, Zakladna uprava će propisati u 

uvjetima godišnjeg natječaja. 

 

Članak 10. 

Zakladna uprava, prije objave natječaja, u svom financijskom planu utvrđuje iznos sredstava 

koji je osiguran za ostvarivanje ciljeva Zaklade u tekućoj godini. 

 

Zakladna uprava ne može preuzimati obveze Zaklade na iznose planiranih priljeva sredstava, 

već samo onih raspoloživih sredstava koja se nalaze deponirana u banci. 

 

Zakladna uprava može, ako se za to ukaže potreba i postoje raspoloživa sredstva, tijekom 

godine raspisati dodatni natječaj. 

 

Članak 11. 

Zakladna uprava raspisuje natječaj i objavljuje ga na oglasnoj ploči i internetskim stranicama 

Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, internetskim stranicama Zaklade te 

ostalim potrebnim i prigodnim mjestima i sredstvima. 

 



U natječaju se objavljuje za koje vidove sredstava se mogu studenti natjecati.  

U natječaju se navode sve propozicije i uvjeti natječaja.  

U natječaju se raspisuje i rok do kada natječaj traje. 

 

Članak 12. 

Prijave na Natječaj mogu podnijeti samo pojedinci, studenti osobno. 

U obzir će se uzimati samo prijave predane na vrijeme i koje će sadržati sve potrebne 

podatke i dokumente.  

 

Prijava za natječaj mora sadržati podatke i dokumente, koji će Stručnom povjerenstvu i 

Zakladnoj upravi biti potrebni za donošenje odluke o dodjeli sredstava Zaklade: 

 

- Izjava o prihvaćanju svih propozicija i uvjeta natječaja, 

- ime i prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresa stalnog boravka kandidata 

- datum upisa na Fakultet i ovjereni prijepis ocjena, 

- molba zbog čega smatra da bi  mu trebala biti dodijeljena sredstva Zaklade za 

pojedinu namjenu,  

- mišljenje i preporuku nastavnika i/ili gospodarstvenika koji podržavaju prijedlog 

studenta, 

 

Članak 13. 

Odluku o izboru studenata kojima će se dodijeliti nagrade, priznanja, potpore ili stipendije, 

donosi Zakladna uprava uz stručnu pomoć i na prijedlog i obrazloženje Stručnog 

povjerenstva.  

 

Zakladna uprava može prije nego donese odluku, tražiti razgovor sa predloženim 

kandidatima i prezentacije ostvarenja zbog kojeg je kandidat predložen. 

 

Zakladna uprava može donijeti odluku o dodjeli koja nije istovjetna sa prijedlogom Stručnog 

povjerenstva. 

 

Odluke Zakladne uprave su konačne. 

 

Članak 14. 

Ukoliko se ukaže potreba i mogućnost, u iznimnim slučajevima, Zakladna uprava može 

dodijeliti potporu, nagradu i stipendiju bez objavljivanja natječaja. 

 

Članak 15. 

U iznimnim situacijama sredstva Zaklade se mogu koristiti i za ostale fizičke i pravne osobe 

koje su svojim radom i rezultatima rada dali poseban i trajan doprinos struci. 

 



U takvim slučajevima sredstva Zaklade se koriste u vidu: 

- Nagrada za realizaciju projekta značajnog za struku, 

- Nagrada Ivan Bulić, za poseban doprinos struci, 

- Nagrada Ivan Bulić, za životno djelo. 

 

Za ove nagrade se ne raspisuje natječaj. 

 

Zakladna uprava će raspravljati samo o prijedlozima koje pismeno predloži najmanje tri 

zakladnika. 

 

Zakladna uprava može, prije donošenja odluke, pribaviti mišljenje Stručnog povjerenstva i 

Poslovnog vijeća.  

 

Članak 16. 

Članovi Stručnog povjerenstva, dok sudjeluju u postupku predlaganja kandidata za priznanje 

Zaklade, ne mogu dobiti priznanja, nagrade i potporu Zaklade. 

 

Članak 17. 

Dobitnici potpora, nagrada i stipendija, objavljuju se javno, na Svečanoj sjednici Zaklade, 

najkasnije u mjesecu prosincu, za svaku tekuću godinu. 

 

Svečanu sjednicu saziva upravitelj Zaklade, koji određuje mjesto i vrijeme održavanja 

sjednice i poziva sve Zakladnike, članove Stručnog povjerenstva, ugovorne podupiratelje, 

podupiratelje i dobitnike nagrada, priznanja, stipendija i ostalih sredstava Zaklade. 

 

Članak 18. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Zakladne uprave. 

 

Članak 19. 

Ovaj Pravilnik se može promijeniti na isti  način na koji je i donesen. 

 

Članak 20. 

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika ovlašten je upravitelj Zaklade. 

 

 

Zagreb, 14.09.2017. 

 

Upravitelj Zakladne uprave  

 

Vladimir Bulić 


