
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ  

БРОЈ: 11/V-4 

ДАТУМ: 19.04.2022. године 

 

На основу члана 135. Статута Медицинског факултета Универзитета у Београду               

(бр .25/X-2 од 19.03.2018. године, Одлука бр. 8/III-3 од 30.05.2019. године и Одлука бр. 

26/XII-4 од 24.12.2021. године) на седници Наставно – научног већа Медицинског 

факултета у Београду, одржаној 19.04.2022. године доноси се  

 

ПРАВИЛНИК  

о изменама и допунама  

ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о додели награда за 

научноистраживачки рад и унапређење наставе на Факултету (Одлука Савета бр. 32/VI -6 

од 26.09.2011. и Одлука Савета бр. 95/III-10 од 28.05.2013. године). 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. Правилника после речи „Награда“ додају се речи „у виду повеље“ . 

У члану 3. став 2. се брише. 

Члан 3. 

 

У члану 4. став 3. мења се и гласи: „Годишња награда за унапређење наставе додељује се 

појединцу, групи наставника и сарадника или Катедри за истакнуте резултате у настави, за 

објављене уџбенике, практикуме и друге публикације које служе за едукацију студената 

интегрисаних студија медицине, а претходно су добили позитивне рецензије и одобрени 

су од одговарајућих стручних органа Медицинског факултета.“ 

У члану 4. став 4. речи: „рад у последњих пет година“ замењују се речима: „целокупан 

научно-истраживачки и наставни рад. “ 

Члан 4. 

 

У члану 5. став 1. речи: „до првог септембра“ замењују се речима: „до првог октобра.“ 

      Члан 5. 

 



У члану 6. став 1. мења се и гласи: „Оглашавање за предлагање кандидата за награде врши 

се : 

- огласом на табли Факултета; 

- дописом Катедрама; 

- обавештавањем свих наставника и сарадника путем е-мејла; 

- објављивањем на wеб сајту Факултета.“ 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

У члану 7. став 1. алинеја 4. мења се и гласи: „Комисија за праћење научно-истраживачког 

развоја на Медицинском факултету“. 

У члану 7. став 1. иза алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: „Програмски савети 

докторских студија.“ 

У члану 7. став 2. алинеја 3. мења се и гласи: „Комисија за праћење и унапређење 

квалитета наставе на Медицинском факултету“. 

У члану 7. став 2. алинеја 4. мења се и гласи: „Комисија за издавачку делатност“. 

 

Члан 7. 

 

У члану 8. став 1. реч: „писменој“ замењује се речима: „писаној“ 

 

Члан 8. 

 

У члану 9. став 1. речи: „до првог октобра“ замењују се речима: „до првог новембра.“ 

Члан 9. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Комисија оцењује кандидате за годишњу награду за научноистраживачки рад према 

следећим критеријумима: 

НАГРАДА ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ 

Услови за конкурс: 

- Минимум 30 бодова према критеријумима Министарства за науку РС у тренутку 

пријаве на конкурс, узимајући у обзир оригиналне истраживачке радове              

(категорије М21а, М21, М22 и М23); 

- Узраст ≤ 40 година за институтске предмете и ≤ 45 година за клиничке предмете на 

дан последњег дана конкурса. 

Бодовање: 

A. Бодовање свих радова: према Правилнику о квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата Министарства за науку (М21a=10, 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.  



Б. Бодовање цитата: Бодује се укупан број цитата оригиналних истраживачких радова 

кандидата без обзира када су објављени; < 10 цитата=1 бод, 10-30 цитата=2 бода, 31-50 

цитата=3 бода, преко 50 цитата за сваких 1-5 цитата додаје се по 0,1 бод. 

Укупни број бодова=АxБ 

 

 

 

НАГРАДА ЗА НАУЧНИ ДОПРИНОС 

Услови за конкурс: 

- Минимум 50 бодова према критеријумима Министарства за науку РС у тренутку 

пријаве на конкурс, узимајући у обзир оригиналне истраживачке радове              

(категорије М21а, М21, М22 и М23); 

- Узраст >40 година за институтске предмете и > 45 година за клиничке предмете на 

дан последњег дана конкурса. 

Бодовање: 

A. Бодовање свих радова: према Правилнику о квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата Министарства за науку (М21a=10, 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.  

Б. Бодовање цитата: укупан H-index рачунат за све радове кандидата без обзира када 

су објављени; 

В. Бодовање додатних научних активности:  

а. Менторство докторских дисертација (5) бодова 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 (0,1)  и рецензије страних пројеката 

(0,2) 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 (0,3) бодова по скупу у  

    иностранству). 



Укупни број бодова=(АxБ)+В“ 

 

Члан 10. 

 

У члану 13. став 1. речи: „две године“ замењују се речима: „три године“ 

 

 

Члан 11. 

 

Члан 14. мења се и гласи: „Рад у Комисији се обавља као почасна дужност наставника.“ 

 

Члан 12. 

 

Члан 15. мења се и гласи: „Комисија за доделу награда усваја пуноважан предлог који 

доставља Декану ради доношења одлуке о додељивању награде.“ 

Члан 13. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Комисија ради на седницама, где самостално разматра приспеле предлоге. 

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.“ 

 

Члан 14. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Комисија одлучује ако је на седници присутно најмање 2/3 чланова Комисије.  

Предлог Комисије се доноси тајним гласањем.  

У случају да предлог није донет, у други круг гласања улазе по два кандидата који су 

добили највише гласова.“  

 

Члан 15. 

 

Члан 18. мења се и гласи: 

„Комисија доставља предлог Декану најкасније до 25. новембра текуће године. 

Одлуку о додељивању награде доноси Декан Факултета. 

Одлука из става 2. овог члана објављује се на интернет страници и на огласној табли 

Факултета.“ 

Члан 16. 

 

У члану 19. став 1. речи: „стручна служба“ замењују се речима: „Служба за кадровске 

послове.“ 

Члан 17. 

 



Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли и 

интернет страници Факултета. 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ  

     ДЕКАН  

   Проф. др Лазар Давидовић 


