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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 57. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, Научно-наставно вијеће Технолошког факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву на сједници одржаној дана 04.03.2021. године, усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К  

о поступку, условима и начину награђивања академског особља Технолошког 

факултета за публиковање радова у међународним референтним часописима са        

импакт фактором 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Правилником о поступку, условима и начину награђивања академског особља 

Технолошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву за остварене резултате у 

научно-истраживачком раду (у даљем тексту: Правилник) ближе се одређује поступак, 

услови и начин награђивања академског особља Технолошког факултета Зворник (у 

даљем тексту: Факултет) за остварене резултате у публиковању научних радова у 

референтним научним часописима са фактором утицајности, који доприносе развоју и 

међународном позиционирању Факултета и Универзитета у Источном Сарајеву (у даљем 

тексту: Универзитет). 

Члан 2. 

Стратегијом развоја Универзитета и Стратегијом интернационализације 

Универзитета предвиђено је да се изврстан научно-истраживачки и умјетнички рад 

подстиче и награђује. 

 

II  Научни радови у часописима  

Члан 3. 

1) Вреднују се научни радови објављени у научним часописима који се налазе у 

 цитатној бази за науку (Web of Science-WoS), у проширеном цитатном индексу за науку 

(Science Citation Index Expanded - SCIE), према извјештају о цитираности часописа (Journal 

Citation Report - JCR). 

2) Критеријуми за награду наставника или сарадника Факултета за публиковање 

 научног рада  из става 1. овог члана су: 

- научни рад је категорисан као научни или прегледни рад;  

- у афилијацији аутора научног рада који се вреднује наведен је „Технолошки факултет 

Зворник“и то као „Faculty of Technology Zvornik“ и „Универзитет у Источном Сарајеву“ и 

то као „Univеrsity of East Sarajevo“; 
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- аутор је у радном односу са пуним радним временом на Факултету у календарској 

години у којој је рад публикован; 

 

Члан 4. 

(1) Награђивање публиковања научних радова у међународним референтним 

часописима са фактором утицајности (у даљем тексту: Награда) подразумијева 

финансијска средства која издваја Факултет из властитих средстава.  

(2) Радови објављени у потенцијалним, могућим или вјероватним предаторским 

часописима сматрају се неетичким праксама и неће бити разматрани за награду.   

 

Члан 5. 

(1) Декан Факултета одлуком Научно-наставног вијећа Факултета именује 

Комисију за додјелу подстицаја и признања наставницима и сарадницима за остварене 

резултате у научно-истраживачком раду (у даљем тексту: Комисија).   

(2) Комисију из става 1. овог члана чини три наставника из реда академског особља 

Факултета.  

(3) За чланове Комисије могу бити предложени и именовани наставници који имају 

најмање 3 (три) рада објављена у часописима индексираним у проширеном цитатном 

индексу за науку (SCIE) цитатне базе за науку (WoS).  

(4) Комисија се бира на период од једне календарске године, а за свој ангажман у 

Комисији, чланови Комисије не добијају новчану надокнаду.  

Члан 6. 

 (1) Право на награду по једном раду има само један од аутора, без обзира на број 

коаутора, уз потписану сагласност осталих аутора уколико су са Технолошког факултета 

Зворник.  

(2) Захтјев за награду се подноси на протокол Факултета на прописаном обрасцу 

(Прилог 1) и електронски на имејл адресу продекана за научно-истраживачки рад и 

предузетништво. 

 (3) Један аутор може добити награду за највише два рада током једне календарске 

године, након тога ниједан аутор или коаутор нема право конкурисати за исте научне 

радове. 

Члан 7. 

 (1) Подносилац пријаве је обавезан уз пријавну документацију по конкурсу 

доставити и наративни резиме са прегледом значајности резултата објављених у раду 

написан језиком разумљивим широј публици који ће бити објављен на сајту Факултета.  

(2) Комисија је у обавези да у року од 7 дана од дана подношења пријаве за награду 

прегледа поднијету пријаву и донесе одлуку о прихватању или одбијању поднијете 

пријаве. Одлука о прихватању/одбијању поднијете пријаве подноси се на прописаном 

обрасцу (Прилог 2), у три истовjетна примjерка, на протокол факултета. Један примjерак 
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одлуке Комисије се прослеђује подносиоцу пријаве, један архивира факултет, а један 

задржава Комисија.  

(3) Уколико је поднијета пријава за подстицај прихваћена, декан факултета у року 

од седам дана издаје налог рачуноводственој служби факултета да на име подносиоца 

пријаве уплати припадајућа бруто новчана средства.  

(4) Висина новчане награде која се исплаћује  по појединачној прихваћеној пријави 

је 500,00 КМ у бруто износу.    

 (5) Буџет за ову намјену, за сваку каландарску годину одређују декан, на почетку 

календарске године, сходно расположивим властитим приходима у претходној години и 

финансијским планом у текућој години. 

 

III Извори финансирања 

Члан 8. 

 Финансирање награде за академско особље на Технолошком факултету Зворник 

Универзитета у Источном Сарајеву финансираће се од прихода остварених реализацијом 

пројеката, властитих прихода, донација и других извора.  

 

IV Прелазне и завршне одредбе 

                                                                        Члан 9. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи одлука Научно-наставног 

вијећа факултета о подстицању објављивања радове од  1646/19 од 15.10.2019 године. 

                                                                       Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

и интернет страници Факултета. 

 

Број: 343/2021 

Датум: 05.03.2021                                                                                         Д Е К А Н 

__________________________ 

Проф. др Драган Вујадиновић 
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Прилог 1.                             Универзитет у Источном Сарајеву 

                                                                                                       Технолошки факултет 

                                                                                                    Каракај 34а, 75400 Зворник 

 

ПРИЈАВА ЗА НАГРАДУ ПО ОСНОВУ ОБЈАВЉЕНОГ РАДА У МЕЂУНАРОДНОМ 

РЕФЕРЕНТНОМ ЧАСОПИСУ СА ФАКТОРОМ УТИЦАЈНОСТИ 

 

Име и презиме подносиоца пријаве: _____________________________ 

Телефон: _________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Молим Вас да ми одобрите награду на име објављеног рада у међународном референтном 

часопису са фактором утицајности. 
 

Наслов рада: _________________________________ ______________________________ 

_______________________________ ________________________________________ 

Рад је прихваћен за публиковање/публикован у часопису: __________________ 

______________________ ____________________________________ ___________________, 

број: ___________, година издања: 20____________, странице: ______-______,  

е-ISSN број часописа:  ______________________________________,  

Двогодишњи фактор утицајности часописа: IF2:________. 

Web адреса часописа: www.____________________ 

У академској 20____/20____ пријављујем се први  / други  пут за награду по основу 

објављивања радова у часопису који се налази у проширеном цитатном индексу за науку. 

Уз пријаву прилажем: 

 Копију рада из часописа у којем је рад прихваћен за штампу/публикован, 

 Копију странице претраге часописа преко e-ISSN броја или наслова часописа путем 

портала компаније Клеривет аналитикс (https://mjl.clarivate.com/home) као доказ да је 

часопис у проширеном цитатном индексу за науку са фактором утицајности. 

 Сагласност осталих коаутора чија је афилијација Технолошки факултет Зворник 

Универзитет у Источном Сарајеву, за подношење пријаве за награду. 

 Наративни резиме рада од 400 до 500 ријечи написан језиком разумљивим широј 

публици. 
 

Овим поднеском дајем дозволу Технолошком факултету Зворник Универзитета у Источном 

Сарајеву да објави податке везане за публиковани рад, као и моје податке,  у промотивним, 

образовним, изложбеним или другим публикацијама, укључујући новине, часописе, 

телевизију, веб странице и / или други образовни материјали. 
 

У Зворнику, ______________________ 

        _________________________ 

Потпис кандидата 

........................................................................................................................................................... 
** Испуњена и потписана пријава са свим прилозима се предаје на протокол факултета а електронска 

верзија на имејл продекана за научно-истраживачки рад и предузетништво. 
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Прилог 2. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Технолошки факултет 

Каракај 34а, 75400 Зворник 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ ПРИЈАВЕ ЗА НАГРАДУ ПО ОСНОВУ 

ОБЈАВЉЕНОГ РАДА У МЕЂУНАРОДНОМ РЕФЕРЕНТОМ ЧАСОПИСУ СА 

ФАКТОРОМ УТИЦАЈНОСТИ 
 

 

Комисија за провјеру пријаве за награду је  сагласна / није сагласна (заокружити) да  

декан  Технолошког  факултета Зворник изда налог за исплату новчаних средстава 

кандидату: _______________________ _______________________, на име објављеног рада 

у међународном референтном часопису са фактором утицајности. 

Наслов рада: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Назив часописа у којем је рад публикован/прихваћен за публиковање:__________________  

___________________________ _________________________________ ______________  

Број часописа у којем је  рад публикован: ______, година издања: 20___, странице: ______,  

е-ISSN број часописа:  ______________________________________,  

Двогодишњи фактор утицајности часописа: IF2:________. 

Web адреса часописа: www.____________________ 

Одобрава се исплата новчаних средстава  у износу од ____________ КМ (бруто износ), 

У академској 20____/20____. Кандидату _________________________________________ 

се одобрава исплата новчане награде   први  /  други пут. 

Образложење: Након детаљног прегледа и провјере поднијетог захтјева, комисија је 

утврдила да поднијети захтев и приложени материјали садрже / не садрже све елементе 

прописане Правилником о поступку, условима и начину награђивања академског особља 

Технолошког факултета за публиковање радова у међународним референтним часописима  

са фактором утицајности, те да кандидат испуњава / не испуњава (заокружити) услове за 

додјелу подстицаја. 

 

У Зворнику, ______________________ 

            

           _________________________ 

 Потпис предсједника комисије 

            

           _________________________ 

Потпис члана комисије 

            

           _________________________ 

Потпис члана комисије 

 

............................................................................................................................................................ 
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** Испуњен и потписан  извештај у три примјерка се предаје на протокол факултета. Један примјерак се 

прослеђује декану, један кандидату, а један се архивира. 


