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ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Београд, 2013. године.

На основу одлуке Савета Медицинског факултета у Београду бр. 95/III-10 од 28.05.2013.
године којом је усвојен Правиник о изменама и допунама Правилника о додели награда за
научноистраживачки рад и за унапређење наставе на Факултету израђује се пречишћен текст
овог Правилника, чији је основни текст усвојен на седници Савета 29.09.2011.год.

ПРАВИЛНИК

О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак и начин додељивања годишњих награда
Медицинског факултета у Београду.
Члан 2.
Медицински факултет додељује три годишње награде:
1. годишњу награду за научноистраживачки рад за младе истраживаче,
2. годишњу награду за научни допринос,
3. годишњу награду за унапређење наставе.
Члан 3.
Награда се уручује на свечаности поводом Дана Факултета 9. децембра.
Годишње награде се састоје од повеље и новчане награде чију висину утврђује Савет
Медицинског факултета посебном Одлуком.
Члан 4.
Годишња награда за научноистраживачки рад за младе истраживаче се додељује
наставницима или сарадницима Факултета млађим од 40 година за кандидате са
Институтских предмета, односно 45 година за кандидате са клиничких предмета. Награда се
додељује за изузетне резултате остварене у научноистраживачком раду, за објављене радове,
публикације, за регистроване патенте, иновације у науци које су битно унапредиле лечење.
Годишња награда за научни допринос се додељује наставницима или сарадницима
Факултета старијим од 40 година за кандидате са Институтских предмета, односно 45 година
за кандидате са клиничких предмета. Награда се додељује за изузетне резултате остварене у
научноистраживачком раду, за објављене радове, публикације, за регистроване патенте,
иновације у науци које су битно унапредиле лечење као и изузетне успехе у организацији
истраживачких пројеката, у остваривању међународне сарадње и организацији међународних
пројеката који су резултовали објављеним публикацијама.
Годишња награда за унапређење наставе додељује се појединцу за изузетне резултате у
настави, за објављене уџбенике, практикуме и друге публикације које служе за едукацију
студената, а претходно су добили позитивне рецензије и одобрени су од одговарајућих
стручних органа Медицинског факултета.
Награде из става један, два и три додељују се за рад у последњих пет година.

ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА

Члан 5.
Оглас за кандидовање за награде објављује се најкасније до првог септембра текуће године.
Члан 6.
Оглашавање за предлагање кандидата за награде врши се :
- огласом на табли Факултета;
- огласом у средствима јавног информисања;
- дописом Катедрама;
- саопштавањем на Изборном већу;
- објављивањем на wеб сајту Факултета.
Члан 7.
Право предлагања за годишњу награду Факултета за научноистраживачки рад имају:
- кандидат за годишњу награду,
- један или више наставника Факултета,
- једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
- Комисија за праћење истраживачког рада на Медицинском факултету.
Право предлагања за годишњу награду Факултета за унапређење наставе имају:
- једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
- најмање три наставника Факултета,
- Комисија за праћење, измене и допуне наставног плана и програма на Медицинском
факултету,
- Комисија Већа за наставу Медицинског факултета за праћење публикација које служе за
едукацију,
- Студентски парламент.
Члан 8.
Образложени предлози достављају се у писменој и електронској форми. Предлог мора да
садржи све потребне податке о делу и кандидату који се предлаже за награду. Образац
предлога описан је у Анексу 1 (за кандидате који конкуришу за годишњу награду за научноистраживачки рад за младе истраживаче и за научни допринос) и Анекс 2 (за кандидате који
конкуришу за годишњу награду за унапређење наставе) који чини саставни део овог
Правилника.
Члан 9.
Предлози за награду достављају се у року наведеном у Огласу, а најкасније до првог октобра
текуће године у којој се награда додељује. Неблаговремени, необразложени и непотпуни
предлози не узимају се у разматрање.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ЗА НИР И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Члан 10.
Предлог за награде разматра Комисија за доделу годишње награде за научноистраживачки
рад и унапређење наставе, коју на предлог Декана именује Научно-наставно веће Факултета.

Члан 11.
Комисија оцењује кандидате за годишњу награду за научноистраживачки рад према
следећим критеријумима:
НАГРАДА ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ
Услови за конкурс:
- А1 категорија према критеријумима Министарства за науку РС у тренутку пријаве на
конкурс;
- Узраст ≤ 40 година за институтске предмете и ≤ 45 година за клиничке предмете на
дан последњег дана конкурса.
Бодовање:
A. Бодовање радова објављених у последњих 5 година: према Правилнику о
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата Министарства за науку
(М21=8, М22=5, М23=3). Уколико је кандидат први аутор или носилац рада рачуна се
100% предвиђених бодова, уколико је други аутор 70% предвиђених бодова, а 50%
предвиђених бодова ако је сарадник. Број бодова за радове објављене у форми „case
report“ умањује се за 50%. Радови објављени у форми „short/brief communication“ се
бодују са 50%, осим ако су у часописима дефинисани као радови од изузетног значаја
када се бодују са 100%“ .
Б. Бодовање цитата: Бодује се укупан број цитата свих радова кандидата без обзира када
су објављени; ≤ 5 цитата=0,5 бодова, 6-10 цитата=1,0 бод,
11-15 цитата=1,1 бод, 1620 цитата=1,2 бода, 21-25 цитата=1,3 бода, 26-30 цитата=1,4 бода, 31-35 цитата=1,5
бодова, 36-40 цитата=1,6 бодова.... за сваких 1-5 цитата у наредним категоријама
додаје се по 0,1 бод.
Укупни број бодова=АxБ
НАГРАДА ЗА НАУЧНИ ДОПРИНОС
Услови за конкурс:
- А1 категорија према критеријумима Министарства за науку РС у тренутку пријаве на
конкурс;
- Узраст >40 година за институтске предмете и > 45 година за клиничке предмете на дан
последњег дана конкурса.
Бодовање:
A. Бодовање радова објављених у последњих 5 година: према Правилнику о
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата Министарства за науку
(М21=8, М22=5, М23=3). Уколико је кандидат први аутор или носилац рада рачуна се
100% предвиђених бодова, уколико је други аутор 70% предвиђених бодова, а 50%
предвиђених бодова ако је сарадник. Број бодова за радове објављене у форми „case
report“ умањује се за 50%. Радови објављени у форми „short/brief communication“ се
бодују са 50%, осим ако су у часописима дефинисани као радови од изузетног значаја
када се бодују са 100%;
Б. Бодовање цитата: укупан H-index рачунат за све радове кандидата без обзира када су
објављени;
B. Бодовање додатних научних активности:
а. Менторство докторских дисертација (2 бода по дисертацији), коментор (1 бод по
дисертацији);

б. Чланство у страним и домаћим академијама наука (10 бодова);
в. Награде и признања за научни допринос (5 бодова по награди за страну и 2 за
домаћу);
г. Предавања по позиву на међународним научним скуповима у иностранству
(0,5 бодова по предавању, 1,0 бодова уколико су у питању европски и светски
конгреси);
ђ. Уређивање часописа и монографија признатих од стране Министарства за науку
(2 бода по публикацији);
е. Рецензије радова у страним часописима и рецензије страних пројеката (0,5
бодова по рецензији);
ж. Руковођење научно-истраживачким пројектима (5 бодова по пројекту за домаће
и 10 бодова по пројекту за стране);
з. Учешће у научним комитетима научних скупова (0,5 бодова по скупу у
иностранству).
Укупни број бодова=(АxБ)+В
Члан 12.
Комисија има непаран број чланова.
Чланови Комисије могу бити само активни наставници Медицинског факултета. У раду
Комисије може учествовати и наставник који је до почетка текуће школске године био у
пуном радном односу на Медицинском факултету, али не може бити председник Комисије.
Комисија бира свог председника и заменика. Седницом Комисије руководи председник или
његов заменик.
Члан 13.
Мандат чланова Комисије траје две године, са могућношћу реизбора за још један мандат.
Члан 14.
Рад у Комисији је бесплатан и обавља се као почасна дужност.
РАД КОМИСИЈЕ

Члан 15.
Комисија за доделу награда ради на седницама, где самостално разматра приспеле предлоге.
Члан 16.
На првом састанку Комисије одређују се референти за приспеле предлоге. Референти могу
бити само чланови Комисије.
Члан Комисије за доделу награда, уколико је предложен за награду, не може учествовати у
раду Комисије.
Комисија доноси пуноважну Одлуку само ако је на седници присутно најмање 2/3 чланова
Комисије. Одлука о кандидатима доноси се тајним гласањем. У случају да Одлука није
донета у други круг гласања улазе по два кандидата који су добили највише гласова.
Комисија доноси Одлуку најкасније до 25. новембра текуће године.
Члан 17.
Одлука Комисије је коначна и оверена је потписом декана Медицинског факултета у
Београду.
Члан 18.

Одлука о додељивању награде Медицинског факултета објављује се на интернет страници
Медицинског факултета у Београду и на огласној табли Факултета.
Члан 19.
Административне, правне и техничке послове за Комисију обавља стручна служба
Медицинског факултета.
Члан 20.
Награде се уручују на свечаности поводом Дана Факултета.
Добитнике представља председник Комисије, а награду уручује Декан Факултета или лице
кога он овласти.
Члан 21.
Записници, Одлуке и друга документа у вези рада Комисије чувају се у архиви Медицинског
факултета као трајна документа.
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осам дана по објављивању на Огласној табли
Даном доношења овог правилника престаје да важи Правилник о додели награда за
научноистраживачки рад и за унапређење наставе на Факултету који је донет на седници
Савета Факултета 06.04.2004. год.
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