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Број: 04-100/14 

Датум: 29. октобар 2020. године 

 

На основу члана 5 Одлуке Савета Универзитета о оснивању Фонда „Др Зоран Ђинђић“ 

(број 01-74/22 од 28. септембра 2015. године), Сенат Универзитета у Новом Саду, на предлог 

Одбора Фонда „Др Зоран Ђинђић“, на 23. седници одржаној 29. октобра 2020. године доноси  

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ГОДИШЊИХ НАГРАДА ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' ЗА МЛАДЕ НАУЧНИКЕ И 

ИСТРАЖИВАЧЕ 

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Правилником утврђују се критеријуми, мерила и поступак за реализацију и 

финансирање активности у оквиру Годишњих награда ''Др Зоран Ђинђић'' за младе научнике и 

истраживаче за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада (у даљем тексту: 

Награде). 

Члан 2 

Награде се додељују младим научницима и истраживачима (у даљем тексту: 

Добитници) за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада. 

Награде се додељују једном годишње за школску годину која претходи расписивању 

конкурса. 

Члан 3 

Висину новчаног дела Награда на предлог Одбора Фонда „Др Зоран Ђинђић“ (у даљем 

тексту: Одбор) за доделу Награда ''Др Зоран Ђинђић'', сваке године у складу са планираним 

средствима за ову намену утврђује Савет Универзитета. 

II КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ИЗБОРА ДОБИТНИКА 

Члан 4 

Кандидате за Награде предлажу акредитоване научноистраживачке организације са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: подносиоци 

предлога). Јавни позив за предлагање кандидата утврђује Одбор и објављује се на сајту 

Универзитета у Новом Саду и у средствима јавног информисања најмање 45 дана пре доделе 

Награда и отворен је најмање 15 дана од дана објављивања. 

Члан 5 

Кандидати за Награде морају да испуњавају следеће услове: 

- да су држављани Републике Србије; 

- да су у радном односу у акредитованим научноистраживачким организацијама са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине; 

- да даном истека рока Јавног конкурса за предлагање кандидата за Награде нису 

навршили 35 година живота; 
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- да имају картон научно-истраживачког радника у бази података Покрајинске владе 

 АП Војводине; 

- да претходно нису били добитници ове Награде. 

 

Члан 6 

Подносиоци предлога подносе Одбору Одлуку о утврђивању предлога кандидата за 

доделу Награда која мора бити образложена и садржати мишљење о предложеном кандидату, 

као и Пријаву кандидата на Обрасцу број 1, који је саставни део овог Правилника, потписану 

од стране органа пословођења и кандидата. 

Уз одлуку и пријаву из става 1 подносиоци предлога достављају и следећу 

документацију: 

- списак објављених научних радова према Scopus-у и импакт факторима и позицијом 

области у Кобсону, а према базама података Web of Science и Scopus, и подацима о оствареним 

резултатима рада и усавршавања у школској години која претходи расписивању Конкурса, са 

пагинацијом у наведеном периоду; 

-радове објављене у школској години за коју се додељују Награде или који носе 

пагинацију те године;  

- план научноистраживачког рада кандидата у наредним годинама; 

- фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 

- потврду о радном односу у акредитованим научноистраживачким организацијама са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине; 

- фотокопију личне карте; 

- фотокопију картона научног радника; 

- сагласност за прикупљање и обраду података о личности на Обрасцу број 2, који је 

саставни део Правилника, потписану од стране кандидата. 

Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће се узети у разматрање. 

Јавним позивом се могу утврдити и други подаци односно документација која се 

доставља уз пријаву. 

Члан 7 

Критеријум за доделу Награда је научно-истраживачки допринос кандидата за школску 

годину која претходи расписивању Конкурса, са пагинацијом у наведеном периоду. 

Квалитет научних резултата подразумева: научни ниво и значај резултата, утицајност, 

цитираност резултата, параметре квалитета часописа на основу позиције рада у Кобсону према 

Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно 

истраживачких резултата и истраживача (Службени гласник РС“, бр.24/2016, 21/2017 и 

38/2017), конкретни научни допринос кандидата у реализацији резултата, односно степен 

самосталности и степен учешћа коаутора у реализацији резултата (уз навођење конкретног 

доприноса кандидата и осталих коаутора на раду реализацији објављеног рада), редослед 

коаутора, број коаутора, елементе примењивости научних резултата. 

Показатељи научно-истраживачког доприноса односно успеха у научном раду су поред 

квалитета научних резултата и квантитативни показатељи који подразумевају нормиране 

вредности остварених резултата у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научно истраживачких резултата и истраживача (Сл. Гласник РС, 

бр.24/2016, 21/2017 и 38/2017):  
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1. Са пуним бројем поена признаће се научни рад са до три коатуора за теоријско 

научно остварење у природно-математичким, медицинским, техничко-технолошким, 

биотехничким наукама или научно-лексикогеографским наукама. За више од три коаутора број 

поена одређује се по формули К/(1+0,2(н-3)), н>3 ("н" је број коаутора). (Коефицијент К 

означава вредност резултата). 

  2. Са пуним бројем поена признаће се научни рад са до пет коаутора када је реч о 

нумеричким симулацијама или резултатима колективних теренских истраживања, или 

сложених експерименталних истраживања у природно- математичким наукама, медицинским, 

техничко-технолошким и биотехничким наукама. 

Број поена за наведену научну публикацију одређује се по формули К/(1+0,2(н-5)), н>5, ако је 

више од пет коаутора. 

3. Када су у питању експериментални научни радови у природно-математичким, 

медицинским, техничко-технолошким, биотехничким наукама или научно-

лексикогеографским са пуном тежином признају се радови до седам коаутора. 

Број поена за наведену научну публикацију одређује се по формули К/(1+0,2(н-7)), н>7, ако је 

више од седам коаутора.  

4. За поједине области са експерименталним интердисциплинарним истраживањима (у 

којима учествују већи број истраживача који припадају различитим областима) примењује се 

формула К/(1+0,2(н-15)), н>15, ако је више од 15 коаутора. (Важи за часописе М21 и М22). 

Комисија може да предложи другачије нормирање научних резултата са великим 

бројем коаутора од нормирања из претходне тачке.  

Цитираност се вреднује у релативном односу према упросеченој цитираности у области 

којој научни резултати аутора припадају о чему се усаглашавају чланови Одбора.  

 

Члан 8 

Пријаве са документацијом обрађује стручна служба Универзитета у Новом Саду и 

доставља листу пријава Одбору.  

Одбор формира посебну четворочлану комисију састављену од чланова Одбора (у 

даљем тексту: Комисија), која анализира достављене податке на основу чега доставља свој 

предлог Одбору. 

Одбор у року од 30 дана од дана затварања Конкурса организује јавну презентацију 

кандидата у ужем избору. 

Члан 9 

Одбор врши избор између кандидата на основу критеријума из члана 7. овог 

Правилника и мишљења Комисије и подноси предлог Сенату Универзитета у Новом Саду, који 

доноси коначну одлуку. 

За изузетне резултате у области науке и истраживачког рада Одбор предлаже 

додељивање прве, друге и треће награде.   

Награде уручује председник Одбора или лице овлашћено од стране Одбора. 

Члан 10 

Добитницима Награда додељује се Диплома и Новчана награда. 

Диплома се издаје на обрасцу величине 250x350мм. 

О изгледу дипломе одлучује ректор, на предлог Одбора. 
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Члан 11 

Најмање 50% средстава од добијене прве, друге и треће Новчане награде Добитници 

морају користити за неку од следећих намена: научно усавршавање у земљи и иностранству, 

учешће на научним скуповима са радом, набавку научне литературе или набавку опреме. 

III ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

Члан 12 

Извештај о утрошку средстава од добијених новчаних награда на Обрасцу број 3, који 

је саставни део овог Правилника, Добитници подносе Универзитету у Новом Саду до краја 

наредне календарске године након добијања Награда.  

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Универзитета у Новом Саду. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и 

мерилима за реализацију Годишње награде ''Др Зоран Ђинђић'' за младог научника и 

истраживача број 01-163/10, донет 05. октобра 2017. године. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  

Проф. др Дејан Јакшић 
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Образац број 1  

 

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ 

НАГРАДА ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' ЗА МЛАДЕ НАУЧНИКЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ 

 

 

 

Име и презиме кандидата  

Факултет/институт  

Адреса кандидата  

Контакт телефон кандидата  

Мејл адреса кандидата  

ЈМБГ кандидата  

Број картона научног радника  

h-Index цитираности Scopus  

Индекс компетентности  

 

 

Уз пријаву, која садржи личне податке предложеног кандидата Одбору Фонда „Др Зоран 

Ђинђић“ доставља се:  

- Одлука о утврђивању предлога кандидата за доделу Награда која мора бити 

образложена и садржати мишљење о предложеном кандидату; 

 - списак објављених научних радова према Scopus-у и импакт факторима и позицијом 

области у Кобсону, а према базама података Web of Science и Scopus, и подацима о оствареним 

резултатима рада и усавршавања у школској години која претходи расписивању Конкурса, са 

пагинацијом у наведеном периоду; 

- радове објављене у школској години за коју се додељују Награде или који носе 

пагинацију те године;  

- план научноистраживачког рада кандидата у наредним годинама; 

- фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 

- потврду о радном односу у акредитованим научноистраживачким организацијама са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине; 

- фотокопију личне карте; 

- фотокопију картона научног радника; 

- сагласност за прикупљање и обраду података о личности на Обрасцу број 2, који је 

саставни део Правилника, потписану од стране кандидата. 

 

Потпис кандидата     Потпис декана/директора 

 

М.П. 

 _________________________      ________________________________ 
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Образац број 2 

 

ИЗЈАВА 

 

 

 

 

 

 

Сагласан/на сам да се моји лични подаци наведени у Обрасцу број 1 - Пријава кандидата за 

учешће на конкурсу за доделу Годишњих Награда ''Др Зоран Ђинђић'' за младе научнике и 

истраживаче користе за потребе пријављивања и спровођења поступка за доделу Награда „Др 

Зоран Ђинђић“. 

 

 

 

 

 

 

Потпис кандидата 

 

 

 

 

______________________________ 
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Образац број 3 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА НАГРАДУ   

„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ ЗА МЛАДОГ НАУЧНИКА И ИСТРАЖИВАЧА 

 

 

Р.бр. Врста трошка Износ у динарима 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

У Новом Саду, датум 

Име и презиме,  

лауреат (навести тачан назив награде са годином) 

 

_______________________ 

 


