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

од 28. септембра 2015. године, Сенат Универзитета у Новом Саду, на предлог Одбора Фонда 

„Др Зоран Ђинђић“, на 2. седници одржаној 12.11.2015.године (измене и допуне: 5.10.2017. 

године) доноси  

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' ЗА МЛАДОГ НАУЧНИКА И 

ИСТРАЖИВАЧА 

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

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

финансирање активности у оквиру Годишње награде ''Др Зоран Ђинђић'' за младог научника и 

истраживача (у даљем тексту: Награда). 

Члан 2 

Награда се додељује младом научнику и истраживачу (у даљем тексту: Добитник) за 

изузетне резултате у области науке и истраживачког рада. 

Награда се додељује једном годишње. 

Члан 3 

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

тексту: Одбор) за доделу Награде ''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 Награду предлажу научне институције. 

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 

Награде и отворен је најмање 15 дана од дана објављивања. 

Члан 5 

Кандидати за Награду морају да испуњавају следеће услове: 

- да су држављани Републике Србије 

- да су у радном односу у научним институцијама у АП Војводини 

- да даном истека рока Јавног конкурса за предлагање кандидата за годишњу  

  награду ''Др Зоран Ђинђић'' за младог научника и истраживача, нису навршили 35  

 година живота 

- да имају картон научно-истраживачког радника у бази података Покрајинске владе 

 АП Војводине 

- да претходно нису били добитници ове Награде. 
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Пријаву и одговарајућу документацију тражену Јавним позивом подносе Одбору 

институције из члана 4. став 1. овог Правилника. 

Члан 6 

Пријава садржи: 

- личне и опште податке кандидата 

- образложење предлога са списком објављених научних и стручних радова и подацима 

о оствареним резултатима рада и усавршавања 

-поред списка објављених радова, кандидати треба да доставе до три рада за која 

сматрају да најбоље репрезентују њихов досадашњи научни допринос,  

-план научноистраживачког рада кандидата у наредним годинама 

- прилоге који потврђују основне наводе из члана 5. овог Правилника. 

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

доставља уз пријаву. 

Члан 7 

Критеријуми за доделу награде су: 

- научно-истраживачки допринос кандидата (посебно у години за коју се награда   

   додељује) 

- индекс цитираности 

- индекс компетентности. 

Члан 8 

Пријаве са документацијом обрађује стручна служба Универзитета у Новом Саду и 

доставља листу пријава Одбору. Одбор формира посебну комисију коју могу чинити и чланови 

академске заједнице који нису чланови Одбора, али могу бити чланови матичних одбора 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, стручних савета Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, стручних већа 

Универзитета у Новом Саду и сл. Комисија у року од 15 дана организује разговор с 

кандидатима и/или менторима, анализира достављене податке, на основу чега доставља свој 

предлог Одбору. 

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. 

Изузетно, за посебан допринос у текућој календарској години, Одбор може предложити 

додељивање друге и треће награде. 

Награду уручује почасни председник Одбора или лице овлашћено од стране Одбора. 

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује награду, награда се неће 

доделити за текућу годину. 

Члан 10 

Добитнику Награде 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 80% средстава од добијене Новчане награде мора се 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 добијене новчане награде добитник подноси 

Универзитету до краја наредне календарске године након добијања награде.  

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  

Проф. др Душан Николић 


