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Број: 2021-01-8/3
Датум: 1. 4. 2021.
На основу чланова 40, 67, 68. и 69. Статута и члана 39. Правилника о раду Института БиоСенсистраживачко развојног института за информационе технологије биосистема, директор Института,
проф. др Владимир Црнојевић, дана 1. 4. 2021. године доноси:

Правилник о наградама и признањима
I Уводне напомене
Члан 1.
Институт БиоСенс - истраживачко-развојни Институт за информационе технологије биосистема (у
даљем тексту: Институт) је јавна установа основана од стране АП Војводине, чија је основна
делатност обављање научног истраживања. Осим тога, Институт има друштвену улогу да
промовише науку, истраживање, међународну сарадњу, еколошку свесност, одрживост
производње и дигиталну трансформацију пољопопривреде. С тим у вези, сарадња са другим
академским институцијама, јавном управом, привредом, медијима и свим осталим актерима у
области информационих технологија биосистема је од пресудне важности.
Члан 2.
Правилником о наградама и признањима (у даљем тексту: Правилник) утврђују се награде,
признања и захвалнице, као и услови, поступак и друга питања од значаја за њихову доделу.
Сврха доделе награда и признања је да се кроз постигнуте резултате у раду промовишу ефикасност,
квалитет, иновативност у раду, да се признају напредније и делотворније методе рада, створи
подстицајно радно окружење и остваре најбољи резултати у раду Института.
Награде и признања су:
- Награде и признања за запослене Института
- Признање заслужног члана Института
- Признање почасног члана Института
- Захвалницa

II Награде и признања за запослене Института
Члан 3.
Награде и признања се додељују у форми захвалнице, а уз одлуку Директора Института награде
запосленима могу садржати и новчани додатак, у складу са важећим прописима Републике Србије.
Новчана награда која се може доделити запосленима уз захвалницу не сме прелазити висину једне
просечне нето плате исплаћене на Институту, у месецу који претходи исплати.

Годишња награда запосленом
Члан 4.
Годишњa наградa и признањe се додељују запосленима у Иституту БиоСенс за изузетне резултате
у научноистраживачком раду у протеклој години, у складу са критеријумима дефинисаним овим
Правилником.
Критеријуми за добијање Годишње награде су следећи:
●
●
●
●
●
●
●
●

објављивање научног рада у најпрестижнијим научним часописима;
ауторство на међународном патенту;
допринос остваривању прихода од пословних активности Института;
допринос остваривању прихода Института од донација и спонзорства;
допринос остваривању прихода Института од организовања конгреса, симпозијума,
конференција, предавања, семинара, курсева и сл;
рад на међународним пројектима Института;
број прихваћених пројеката;
друге врсте доприноса пословном успеху Института.
Члан 5.

Директор Института обавештава запослене о расписивању конкурса за Годишњу награду,
критеријумима и процедури најкасније до 1. децембра у текућој години.
У року од 2 недеље од обавештења, запослени подносе пријаве попуњавањем Обрасца 1 - Пријава
за годишњу награду БиоСенса који се налази у Прилогу овог правилника. Попуњен образац се
доставља Научном већу.
Научно веће вреднује пријаве у складу са критеријумима дефинисаним у члану 9 и у року од 2
недеље доноси одлуку о примаоцу Годишње награде БиоСенса. Председник Научног већа о
одлуци обавештава Директора Института који награду уручује запосленом.

Признања и захвалнице запосленом
Члан 6.
Осим годишње награде, запосленом се може доделити признања/захвалница за изузетан
допринос развоју Института.
Критеријуми за добијање признања или захвалнице запосленом су следећи:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

објављивање научног рада у најпрестижнијим научним часописима;
ауторство на међународном патенту;
допринос остваривању прихода од пословних активности Института;
допринос остваривању прихода Института од донација и спонзорства;
допринос остваривању прихода Института од организовања конгреса, симпозијума,
конференција, предавања, семинара, курсева и сл;
рад на међународним пројектима Института;
број прихваћених пројеката;
друге врсте доприноса пословном успеху Института.

Одлуку о додели признања/захвалнице из овог члана доноси Управни Одбор на предлог
Директора.

III Признање заслужног члана Института
Члан 7.
Институт може истакнутим појeдинцима из земље или иностранства доделити признањe
Заслужног члана Института БиоСенс за допринос развоју Института на конкретном пољу или у
оквиру конкретног пројекта, а нарочито уколико су њихова активност и лично залагање значајно
допринели:
●
●
●
●
●
●
●
●

промоцији Института на домаћој и међународној сцени;
повећању угледа Института у научној и општој јавности;
повећању научног капацитета Института;
позиционирању Института као европског центра научне изврсности за напредне
информационе технологије у области одрживе пољопривреде;
позиционирању Института као поузданог привредног партнера на међународној сцени;
дигиталној трансформацији пољопривреде;
остварењу мисије Института дефинисане у Статуту;
остварењу циљева одрживог развоја Уједињених нација;

Назив признања на енглеском језику je Deserving Fellow of the BioSense Institute, a на латинском
Meritus sodalis instituti BioSens.
Одлуку о додели признања из овог члана доноси Управни Одбор на предлог Директора.

IV Признање почасног члана Института
Члан 8.
Институт може истакнутим појeдинцима из земље или иностранства доделити признањe Почасног
члана Института БиоСенс за дугогодишње залагање и допринос развоју Института, а нарочито
уколико су њихова активност и лично залагање значајно допринели:
●
●
●
●
●
●
●

промоцији Института на домаћој и међународној сцени;
повећању угледа Института у научној и општој јавности;
повећању научног капацитета Института;
позиционирању Института као европског центра научне изврсности за напредне
информационе технологије у области одрживе пољопривреде;
позиционирању Института као поузданог привредног партнера на међународној сцени;
дигиталној трансформацији пољопривреде;
остварењу мисије Института дефинисане у Статуту;

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Srbija
PIB 109015886 МB 08953643 račun trezora 840-883743-06; tekući račun 160-430148-23 Banka Intesa
330-15008719-71 Credit Agricole

www.biosense.rs
__________________________________________________________________________________________

Пријава за годишњу награду БиоСенса
Попунити наредне табеле резултатима оствареним у текућој календарској години.

Научна продукција.
Набројати радове објављене у часописима и на конференцијама. Навести импакт фактор часописа
и М категорију свих публикација.
1.
2.

Патенти и техничка решења.
Навести техничка решења и патенте, као и њихову М категорију.
1.
2.

Допринос остваривању прихода Института.
Навести пројекте или донације/спонзорства у чијем довођењу је кандидат учествовао, као и
конкретну улогу кандидата у сваком од њих.
1.
2.

Допринос остваривању прихода Института.
Навести пројекте, конференције или донације/спонзорства у чијем довођењу је кандидат
учествовао, као и конкретну улогу кандидата у сваком од њих.
1.
2.

Активност у научној заједници.
Организација и учешће на конференцијама, скуповима, предавањима, семинарима...
1.
2.

Учешће у домаћим и међународним пројектима.
Учешће у пројектима из позива Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, Марија Склодовска Кири,
пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пројектима са привредом и др.
1.
2.

Друге врсте доприноса пословању Института.
Промоција Института, појављивање у медијима, рад са студентима и друге активности.
1.
2.

