ZAKLADA AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (ZAF)

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU POTPORA, NAGRADA
I STIPENDIJA ZAKLADE AFZ-a
Članak l.
Zaklada Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovana je s ciljem poticanja
izvrsnosti kod studenata Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodjeljivanjem
nagrada, stipendija i potpora najboljim studentima preddiplomskih, diplomskih i
poslijediplomskih studija.
Članak 2.
Svrha osnivanja Zaklade AFZ-a je ostvarivanje općedruštvene koristi kroz osnovnu djelatnost
Zaklade: poticanje izvrsnosti kod studenata Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
odnosno promicanje znanstveno – istraživačkog i nastavnog rada u poljoprivrednim i srodnim
znanostima.
Članak 3.
Zaklada će dodjeljivati potpore, nagrade i stipendije najboljim studentima iz djelatnosti
navedene u čl. 2.
Članak 4.
Potporu ili nagradu mogu dobiti sa redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili
poslijediplomskog (doktorskog) studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su
svojim radom ostvarili iznadprosječne rezultate.
Članak 5.
Jednogodišnju stipendiju u trajanju od 10 mjeseci mogu dobiti samo najbolji redoviti studenti,
te oni koji posjeduju iznadprosječne sklonosti za znanstveni rad. Te su vrline očitovali
tijekom studija, a sudjelovali su zajedno s nastavnicima Fakulteta u njegovoj provedbi.
Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore, nagrade ili stipendije donosi Upravni odbor na prijedlog Stručnog
povjerenstva u koji se imenuju istaknuti znanstvenici i gospodarstvenici iz područja
poljoprivrede.
Stručno povjerenstvu čini pet članova. Jedan član Povjerenstva i njegov predsjednik su
članovi Upravnog odbora koje Upravni odbor imenuje na tu dužnost. Ostala tri člana su
ugledni znanstvenici ili gospodarstvenici u pravilu iz područja poljoprivrede
Članak 7.
Zaklada raspisuje natječaj tijekom mjeseca svibnja tekuće godine i objavljuje ga na oglasnoj
ploči Agronomskog fakulteta i fakultetskoj web stranici.
Natječaj sadrži sve potrebne podatke koji će Stručnom povjerenstvu i Upravnom odboru biti
potrebni za donošenje odluke o dodjeli sredstava Zaklade i to:


Ime i prezime, JMBG, mjesto i datum rođenja;



adresa stalnog boravka;



preslika indeksa;



molba s obrazloženjem zbog čega smatra da bi mu trebala biti dodijeljena sredstva
Zaklade - za pojedinu namjenu;



mišljenje i preporuku dva nastavnika ili gospodarstvenika koji podržavaju prijedlog
studenta.

Jednom studentu se godišnje mogu dodijeliti sredstva za jednu aktivnost.
Jednom studentu mogu biti dodijeljena sredstva Zaklade najviše dva puta.
U natječaju se objavljuje za koje kategorije nagrađivanja se mogu studenti natjecati. Natječaj
se ne mora svake godine raspisivati za sve kategorije predviđene Statutom, ukoliko to
prikupljenim sredstvima Zaklade, odn. financijskim proračunom nije moguće.
Natječaj se raspisuje do kraja svibnja, traje deset dana od dana objave. Prijave na Natječaj
podnose pojedinci. Povjerenstvo, odnosno Upravni odbor zasjeda i odlučuje o raspodjeli
sredstava do 15. srpnja tekuće godine.
Sredstva se dodjeljuju dobitnicima na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u povodu Dana
Agronomskog fakulteta – 26. rujna iste godine.
Članak 8.
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova i predlaže Upravnom odboru raspodjelu
sredstava po namjeni u skladu sa Statutom Zaklade.

Član Povjerenstva ima pravo da se njegovo mišljenje, ukoliko nije istovjetno s odlukom
Povjerenstva priloži Upravnom odboru kao izdvojeno mišljenje.
Povjerenstvu ne može predlagati Upravnom odboru raspodjelu sredstava koja nisu predviđena
godišnjim financijskim planom prihoda i rashoda.
Odluke Upravnog odbora su konačne.
Članak 9.
Upravni odbor Zaklade pri donošenju godišnjeg financijskog plana utvrđuje iznos sredstava:
koji je iz prethodne godine osiguran za ostvarivanje ciljeva Zaklade u tekućoj godini.
Upravni odbor ne može preuzimati obveze Zaklade na iznose planiranih priljeva sredstava,
već samo onih raspoloživih sredstava koja se nalaze deponirana u banci.
Upravni odbor može, ako se za to ukaže potreba i ako postoje raspoloživa sredstva tijekom
godine raspisati dodatni natječaj.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora. Izmjene i dopune
Pravilnika donose se na način kako je donijet i Pravilnik.

Predsjednik Upravnog odbora
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