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ПРАВИЛНИК ЗА ОДАБИР НАЈБОЉЕ НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

ИСТРАЖИВАЊА РАКА СРПСКОГ ДРУШТВА ИСТРАЖИВАЧА РАКА 

 

 

У складу са чланом 12. Статута Удружења “Српско друштво истраживача рака”, Управни 

одбор је на седници одржаној дана 19.12.2022. године донео Правилник за одабир најбоље 

научне публикације у области истраживања рака Српског друштва истраживача рака. 

 

Члан 1. 

У циљу подстицања научноистраживачког и стручног рада, Српско друштво истраживача 

рака, у даљем тексту - СДИР, додељује својим члановима награду за научну публикацију 

од изузетног значаја у области истраживања рака, у даљем тексту - награда. Награда се 

додељује једном годишње. 

Члан 2. 

Награда се додељује појединцу, првом или дописном аутору публикације са којом 

конкурише. Кандидат мора бити члан СДИР-а најмање годину дана од датума објављивања 

конкурса. Пријаву на конкурс могу да пошаљу чланови СДИР-а који су платили чланарину 

за три претходне године и текућу годину. За исту публикацију кандидат може бити награђен 

само једном.  

Члан 3. 

Награда се додељује за публикације у којима је више од 50 % коаутора са афилијацијом из 

Србије. Од тога, само кандидат који пријављује публикацију мора бити члан СДИР-а и мора 

имати афилијацију из Србије на публикацији.  

Члан 4. 

Врсте награда које СДИР може доделити за публикацију од изузетног значаја у области 

истраживања рака: 

1. Награда СДИР-а за публикацију од изузетног значаја у области истраживања рака за 

млађе чланове. 

Под појмом млађи члан СДИР-а сматра се особа са стручном каријером не дужом од 10 

година, затим истраживач/лекар/студент докторских студија и/или особа која је 

докторирала пре мање од 10 година у тренутку затварања конкурса. Кандидат који није 

запослен, треба да приложи доказ о почетку научне каријере. 

2. Награда СДИР-а за публикацију од изузетног значаја у области истраживања рака за 

старије чланове. 

Под појмом старији члан СДИР-а сматра се особа са стручном каријером од најмање 10 или 

више година од датума затварања конкурса. 
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Члан 5. 

Конкурс расписује Управни одбор СДИР-а и шаље га електронским путем свим члановима 

СДИР-а, и објављује позив на сајту друштва. 

 

УСЛОВИ И ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА 

Члан 6.  

Публикација са којом се конкурише мора бити категорије М22 и више преузете из KoBSON 

базе. Публикација са којом се конкурише може бити истраживачки рад, прегледни чланак, 

систематски прегледни чланак или биоинформатичка анализа.  

Члан 7.  

Конкурс се расписује најкасније до краја јануара текуће године, за публикације објављене 

у преходне две календарске године. Конкурс траје 30 дана. 

Члан 8.  

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА НАГРАДУ 

Предлог кандидата шаље се електронским путем на адресу info@sdir.ac.rs. Предлог за 

награду треба да садржи следеће елементе који се налазе у пријавном формулару и то: 

1) Име и презиме кандидата, пун назив публикације којом конкурише, све коауторе, са 

назнаком првог и дописног аутора, дигиталну идентификацију публикације (дои) уколико 

је доступна, и доступне библиографске податке о публикацији. 

2) Највиши фактор утицајности који се може изабрати између године објављивања и до две 

године пре објављивања, преузет из KoBSON базе.  

3) Најбољи М фактор публикације (уколико часопис објављује у више области), преузет из 

KoBSON базе. 

4) Опис научне публикације до 500 речи са назначеним доприносом кандидата који 

конкурише и доприносом осталих коаутора, уз истицање значаја публикације у области 

истраживања рака. 

Члан 9.  

Уколико аутор није једини аутор публикације, треба да достави изјаву, да се остали 

коаутори слажу са тим да кандидат конкурише за награду. 

Члан 10.  

За награду не могу конкурисати чланови Управног одбора друштва, као ни чланови 

Комисије за избор најбоље научне публикације. Чланови Управног одбора СДИР-а могу 

бити коаутори публикације са којом се конкурише. Уколико су чланови Комисије коаутори 

публикације са којом се конкурише, не смеју додељивати поене тој публикацији, а уколико 

публикација буде у ужем избору, морају бити уздржани при гласању. 
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ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ 

Члан 11. 

Бодовање ће се вршити у три категорије, које се накнадно сабирају.  

1. Прва категорија односи се на фактор утицајности. Уколико је фактор утицајности нижи 

од 2 доделиће се 1 поен, ако је између 2 и 5, 2 поена, од 5-10 4 поена и преко 10 бодоваће се 

са 6 поена. 

2. Друга категорија односи се на М фактор публикације. Публикација објављена у часопису 

категорије М22 бодоваће се са 1, М21 са 2, а М21а са 3 поена.  

3. Трећа категорија бодовања односи се на значај публикације у облaсти истраживања рака 

и допринос кандидата у писaњу, анализи и изради експеримената публикације који треба да 

буде детаљно описан. Значај у области и допринос кандидата биће бодован са 0 до 5 поена. 

Приликом оцењивања значаја публикације и доприноса кандидата који конкурише, треба 

узети у обзир следеће критеријуме: да ли је аутор истовремено и дописни аутор на 

публикацији (1 поен ако јесте, 0 поена уколико није), колики је допринос кадидата (0-2 

поена) и колики је значај публикације за област истраживања рака и потенцијалну примену 

(0-2 поена). 

Члан 12. 

Поени из наведене три категорије се сабирају, а затим се рачуна средња вредност бодова 

које додељују чланови Комисије. Кандидати са највишим бројем бодова из групе млађих и 

старијих чланова посебно добијају награду. 

 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАЈБОЉЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

Члан 13.  

Комисија за избор најбоље публикације (у даљем тексту Комисија) се састоји из пет 

чланова, које именује Управни одбор СДИР-а након јавног конкурса. Чланови Комисије 

морају бити чланови СДИР-а. Чланови Комисије морају имати барем 10 публикованих 

радова из области истраживања рака. Чланови Комисије бирају се на период од једне 

године. Чланови Комисије могу бити више пута изабрани за члана Комисије. Чланови 

Управног одбора СДИР-а могу бити чланови Комисије.  

Члан 14.  

Чланови Комисије добијају детаљна упутства за оцењивање публикације и формулар за 

оцену. Председника Комисије именује Управни одбор СДИР-а. Председник Комисије након 

оцене свих пет чланова предаје извештај о оцењивању и предлог за најбоље оцењену 

публикацију.  

Члан 15.  

Комисија има право да затражи од кандидата додатну документацију и потврде, уколико је 

то неопходно, а кандидат је дужан да их достави у року од 15 дана. 
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Члан 16.  

На основу извештаја председника Комисије Управни  одбор СДИР-а доноси и верификује 

одлуку о додели награде. Награда се састоји из новчаног износа и дипломе. Новчани износ 

награде одређује Управни одбор СДИР-а у складу са висином новчаних средстава које су 

на располагању друштву за обе категорије пре расписивања конкурса. Управни одбор 

СДИР-а ће сваке године доносити одлуку о висини новчаног износа награде.  

Члан 17. 

Победнику конкурса, као и свим кандидатима биће послати резултати конкурса на адресу 

електронске поште са које је послата кандидатура за награду. Резултати конкурса биће и 

јавно објављени на веб страници СДИР-а најкасније до 3 месеца од датума објављивања 

конкурса. Кандидати имају право да уложе жалбу на донету одлуку, уз достављање дописа 

и/или документације којом аргументују своју жалбу. Период жалби на донету одлуку траје 

7 дана од дана објављивања резултата, након чега се одлука сматра коначном. У случају да 

су поднете жалбе, Комисија и Управни одбор СДИР-а разматрају жалбе у року од 7 дана од 

истека периода жалби и доносе коначну одлуку.  

ДОДЕЛА НАГРАДЕ 

Члан 18.  

У случајевима да више кандидата има исти број бодова, новчана награда се дели између 

кандидата. У случајевима да кандидати имају исти број бодова, сви кандидати добијају 

диплому.  

Члан 19.  

Награда и диплома се уручују и додељују од стране председника СДИР-а или члана 

Управног одбора СДИР-а, на неком од свечаних догађаја СДИР-а.  

 

Члан 20.  

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора СДИР-а. 

                                                                 

                                                                       

                                                                                

                                                                               


