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ПРАВИЛНИК
О ГОДИШЊИМ НАГРАДАМА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
ЗА НАУЧНИ РАД

1. Опште одредбе

Награде Физичког факултета Универзитета у Београду за научни рад су:
- Годишња награда за научни рад и
- Годишња награда за младе истраживаче.
Годишња награда за научни рад додељује се појединцу или истраживачкој групи
(групи коаутора) за научне резултате из области физике или метеорологије остварене у
целости или делимично на Физичком факултету у претходне три календарске године.
Годишња награда за младе истраживаче додељује се појединцу млађем од 35 година за
научне резултате у протеклој школској години односно до 1. септембра текуће године.
У току једне године додељује се само једна Годишња награда за научни рад и
једна Годишња награда за младе истраживаче. Награде не морају да буду додељене.
Сарадник Факултета може једну врсту награде добити само једанпут. Специјално, у
случају изузетног доприноса науци, награда може бити додељена поново. За исто научно
достигнуће и публикације из њега произашле, награда може бити додељена само
једанпут. Награде се по правилу додељују за један научни резултат и само изузетно, када
су пријављена два подједнако значајна, по квалитету упоредива резултата, награда може
да се подели.
Одлуке о додели награде доноси одговарајући жири већином гласова, руководећи
се пре свега оригиналношћу научног резултата и његовим значајем у оквиру физике или
метеорологије, бројем и цитираношћу радова из физике односно метеорологије који су
из научног резултата произашли, као и импакт факторима и утицајношћу часописа у
којима су радови штампани.
Награда се састоји од дипломе непроменљивог изгледа и садржаја и новчаног
дела у висини три просечне нето плате остварене на Физичком факултету. Награде

додељује декан Физичког факултета и то: Годишњу награду за научни рад у току прославе
Дана Светог Саве, славе Физичког факултета, а Годишњу награду за младе истраживаче у
току прославе Дана Физичког факултета. По добијању награде, у току наредног семестра,
добитник држи предавање из области за коју је награда додељена.
2. Процедура доделе Годишње награде за научни рад
На децембарској седници Наставно-научног већа жребом се одређују три редовна
професора за чланове жирија за доделу Годишње награде за научни рад. Редовни
професори не желе да буду чланови жирија дужни су да о томе обавесте декана. Чланови
жирија не могу бити кандидати за награду, нити прелагачи. Поред тога, чланови жирија не
могу бити коаутори радова који се предлажу за награду.
Предлози за награду достављају се деканату Физичког факултета од 15. до 31.
децембра. Предлози садрже биографске податке кандидата, образложење, као и копије
радова за које се предлаже додела награде. Предлагач може предложити једног
кандидата или истраживачки тим за награду. Предлагачи могу бити појединци или групе
истраживача. Предлоге декан прослеђује члановима жирија. Одлуку о награди жири
доноси већином гласова. Одлука са образложењем се ставља на Интернет страницу
Факултета и доставља декану најкасније до 22. јануара.
3. Процедура доделе Годишње награде за младе истраживаче
На јунској седници Наставно-научног већа жребом се одређују три редовна
професора за чланове жирија за доделу Годишње награде за младе истраживаче.
Редовни професори који не могу или не желе да буду чланови жирија дужни су да о томе
обавесте декана пре седнице.
Предлози за награду достављају се деканату Физичког факултета од 1. до 30.
септембра. Предлози садрже биографске податке кандидата, образложење, као и копије
радова за које се предлаже додела награде. Предлагачи могу бити појединци или групе
истраживача. Предлоге декан ставља на увид научне јавности и прослеђује члановима
жирија. Одлуку о награди жири доноси већином гласова, и уз писмено образложење
доставља је декану најкасније до 7. октобра.

