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lIJ1all 1.

Harpana aa aaysnoacrpaxasa-no, Pall zionersyje ce jeJlHOM ronnunse HCTpalKHBa'lHMa

I1HcTHTyra aa 3awTHTY 6HJba H lKHBOTHy CpeJlHHY sa anasaj aa JlOnpHHOC y nexoj OJl nay-max

06J1acTH sa xoje je I1HCTHT)'T aKpeJlHTOBaH xao acrpaaoreasxo-paraojaa opran aaaunja.

lIJ1all 2.

Yxynno ce zionersyjy ztae nojenaaasne aarpane sa aaysaoacrpaaoma-not pan. Ilpaa narpana ce

zronersyje aajycneumajev acrpaaoraavy y Hay'llloM asarsy Hay'lHH capazmas, BHWH HayqHH

capaanax HJlH HayqHH caBeTHHK. }J,pyra aarpaaa ce zronersyje aajycneunmj ea JlOKTOpaHJlY y

asarsy HCTpalKHBa'l npanpasnax HJlH HCTpalKHBa'l capann mc.

lIJ1all 3.

Harpaaa ce zionersyje aa nocrur nyre nay-rae pesyrrr are y nperxonnc n se KaJIeHJlapCKe ronane,

aaxrsyxao ca 31. j ynoa TeKylie rOJlHHe. KBaJIHTeT pesyrrr ar a H Hay'lHH JlOnpHHOc ce ouersyjy aa

OCHOBy aHaJIH3e KBaJIHTaTHBHHX H KBaHTHTaTHBHHX KpHTepHjYMa .

lIJ1all 4.

KpHTepHj YMH aa oueuy aayxaor nonpaaoca acrpasoraava y HayqHoM asau.y Hay 'lHH capaaanx,
BHWH HayqHH capazurax HJlH HayqHH CaBeTHHK cy:

- KBaJIHTeT 06jaBJbeHHX panona, OpHrHHaJIHOCT H yrHUajHOCT pesynr ara y 06J1aCTH KOjOM ce

HCTpalKHBa'l 6aBH (xareropaja 'IaCOnHCa, HMnaKT ljlaKTop, UHTHpaHocT)

- CaMOCTaJIHOCT H OpHrHHaJIHH JlOnpHHOc y H3Y'l aBaIhY HJlH sacxa aan-y HOBe uayune
np06J1eMaTHKe

- MeijyHapOJlHa na y-raa capaznsa (yseurhe ua Meij yHapOJlHHM npojexraxa, 6HJlaTepaJIHa

capamsa, CTYJlHjCKH 60paBaK y crpaaoj nayunoj HHCTHTYUHjH HJlH yHHBep3HTeTy.
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- награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних институција 

   и научних друштава 

- руковођење пројектима, подпројектима, пројектним задацима 

- ангажованост у формирању научних кадрова кроз менторство, предавања и обуке 

-  иновације и технолошка решења, 

- и други критеријуми дефинисани Правилником о постуку и начину вредновања, и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства 

надлежног за науку. 

 

Члан 5.  

 

Основни критеријуми за оцену научног доприноса докторанда су: 

- квалитет објављених радова на тему обрађену у докторској тези, оригиналност  и 

научни допринос  (категорија часописа, импакт фактор, цитираност, афилијација 

докторанада у публикацијама и др.) 

- удео докторанда у оствареним резултатима 

- да ли је ментор из Института и мишљење ментора о самосталности докторанда да 

користи своја знања у истраживањима   

- да ли су истраживања или један део истраживања у оквиру докторске дисертације 

спроведена у Институту, у оквиру националних и међународних пројеката у којима 

Институт учествује 

- награде, стручна усавршавања у земљи и иностранству и др. 

 

Члан 6. 

 

Поред основних критеријума, истраживачи и докторанди могу остварити и додатне 

резултате, специфичне за њихову област истраживања, што ће се узети у обзир при 

евалуацији кандидата за награду. 

 

Члан 7. 

 

Анализу квалитативних и квантитативних критеријума истраживача спроводи трочлана  

Комисија за оцену научног доприноса истраживача (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 8. 

 

Комисију за оцену научног доприноса истраживача чине директор Института и награђени 

истраживач и докторанд из претходне године. Директор доноси одлуку о формирању 

Комисије и именује председника и чланове. 



IhY3eTHO, YKOnHKO je HCTPalKHBa'l HnH 1l0KTOpaHll 06j eKTHBHO cnpe-reu zia y-iecr ayj e y pany

KOMHcHje, zmpexrop HHCTHTYTa ynyhyj e 3aXTeB Hay-mon eehy na acnpen ucrpaxaaasa

npennozca cso r xnana, HnH 1l0KTOpaHllHMa zia H3a6epy CBOr npencrasuaxa.

KOMHcHja npaxynrsa 6Horpalj>cKe H 6H6nHorpalj>cKe nonarxe 0 HCTpalKHBa'lHMa sa nperxonae

nae xanenzrapcxe roznrae H CnpOBO!lH aHanH3Y nayxaor zronpmroca.

YKonHKO ce npHnHKOM aaamne nay-max peaynrara YTBPllH !la je !lHpeKTOp nOTeHUHjanHH

KaHIIHllaT aa narpany, n apexrop ce MOlKe H3Y3eTH H3 pana KOMHcHj e H 3aMeHHTII '1naHOM na

npenno r Hayxaor seha.

KOMHcHja 1l0CTaBJba Il pennor xannnzrara aa ronaunsy aarpany ca 06pa3nOlKelheM Hay-moe

sehy aa nasan,e MHllIJbelha.

HaKOH pasaarpaa,a MHllIJbelha Hay-mer seha HHCTHTYTa, KOMHcHja BehHHOM rn acoaa 1l0HOCIl

KOHa'lHy ozinyxy 0 H360py xanzmzrara aa rozmunsy uarpaziy.

lJJlaH 9.

Harpana ce cacroja on nannou e H HOB'IaHe narpaae ,

,[(HnnoMa Ca.nPlKH noro H Ha3HB H HCTHTYTa, HMe H npeamre narpaheuor acrpaxasasa, ofinacr

aa xojy je aarpahen, rOllHH Y, nexar H nOTnHC zmpexropa HHCTIlTYTa.

HOB'IaHH zreo aarpane cy MaTepHjanHa cpezrcrna 3a zrarsa acrpaaorsarsa H 06e36eljyjy ce H3

saafiyuercxnx cpeztcrasa HHCTHTYTa, y H3HOCY on 50,000 znmapa aa acrpaxotaasa, a 25,000

nnnapa aa 1l0KTopaHlla.

lJJlaH 10.

HOB'IaHa narpana ce He MOlKe ziemrr a H npanaziaH3a6paHOM nojenaauy.

Harpana He MOlKe 6HTH nonen.eaa ncrpaaoraaxy aa pesynrare aa xoje j e 6110 seh aarpaheu.

Harpana ce He Mopa 1l01leJbHBaTH CBaKe ronaae yxonaxo HeMa onroaapajyhe r xaununara Hnll

cpencrasa.
HOB'IaHa narpana ce MOlKe xoparosara y 3aBHCHOCTH on diauaacajcxor nocnosaa,a HHcTHTyTa.

llITOhe ce perynacarn nocefinoa onnyxosr !lHpeKTOpa.

lJJlaH 11.

OpaBHnHHK cryna sa cnary, onsrax no 1l0HOllIeIhY.

Y Beorpaay, 12.10.2018 .
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