
  

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Фонд „Др Зоран Ђинђић“ 

 

 

 
На основу члана 2. став 2. Споразума о сарадњи у оквиру Фонда „Др Зоран Ђинђић“ између Универзитета у Новом Саду, 
Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине и Фондације др Зоран Ђинђић (број 01-360/1 од 6. октобра 2015. 
године) и члана 4. Правилника о критеријумима и мерилима за реализацију Годишњих награда „Др Зоран Ђинђић“ за 
младе научнике и истраживаче (број 04-139/3 од 21. априла 2022. године-пречишћен текст) 

 
ОДБОР ФОНДА  „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 О Б Ј А В Љ У Ј Е 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 
 „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ ЗА МЛАДE НАУЧНИКE И ИСТРАЖИВАЧE ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Годишње награде „Др Зоран Ђинђић“ за младе научнике и истраживаче (у даљем тексту: Награде) се додељују најбољим 
младим научницима и истраживачима са територије АП Војводине. Награде се додељују једном годишње за школску 
годину која претходи расписивању конкурса. За изузетне резултате у области науке и истраживачког рада Одбор предлаже 
додељивање прве, друге и треће награде. Добитницима Награда додељује се Диплома и Новчана награда.  

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА 
Кандидати за Награде су лица у радном односу у научноистраживачкој организацији са седиштем на територији АП 
Војводине, који самостално подносе пријаву на Јавни конкурс, на Обрасцу број 1, који је саставни део Правилника.  
Кандидати за Награду морају да испуњавају следеће услове: 

 да су држављани Републике Србије, 
 да су у радном односу у акредитованим научноистраживачким организацијама са седиштем на територији АПВ, 
 да су у години расписивања Јавног конкурса за подношење пријава навршили највише 35 година живота,  
 да имају картон научно-истраживачког радника у бази података Покрајинске владе АП Војводине, 
 да претходно нису били добитници ове Награде. 

 
Предлози за кандидате за доделу Награде подносе се Одбору Фонда „Др Зоран Ђинђић“ (у даљем тексту: Одбор). Одбор 
врши избор између кандидата и подноси предлог Сенату Универзитета у Новом Саду, који доноси коначну одлуку. Најмање 
50% средстава од добијене прве, друге и треће Новчане награде Добитници морају 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 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Кандидати за Награду подносе следећу документацију: 

 списак објављених научних радова према Scopus-у и импакт факторима и позицијом области у Кобсону, а према 
базама података Web of Science и Scopus, и подацима о оствареним резултатима рада и усавршавања у школској 
години која претходи расписивању Конкурса, са пагинацијом у наведеном периоду, 

 радове објављене у школској години за коју се додељују Награде или који носе пагинацију те године, 
 план научноистраживачког рада кандидата у наредним годинама, 
 фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
 фотокопију личне карте, 
 потврду о радном односу у акредитованим научноистраживачким организацијама са седиштем на територији АПВ, 
 фотокопију картона научног радника, 
 сагласност за прикупљање и обраду података о личности на Обрасцу број 2, потписану од стране кандидата. 

 
Приликом прикупљања документације обавезно консултовати члан 6 Правилника о критеријумима и мерилима за 
реализацију Годишњих награда „Др Зоран Ђинђић“ за младе научнике и истраживаче:  
(https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici)    
 
Документација за учешће на конкурсу доставља се на адресу: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21102 
Нови Сад са назнаком: за Наградe „Др Зоран Ђинђић“ за младe научникe и истраживачe. Позив за предлагање кандидата је 
отворен до 15. новембра 2022. године. Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Контакт особа: Сања Суботић-Гантар (телефон:  021  485‐2043,  e‐mail: fond_drzorandjindjic@uns.ac.rs)    
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