ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ МИКОЛОГА СРБИЈЕ
На основу члана 19 статута Друштва Медицинских Миколога Србије (ДММС) и на предлог Председништва
ДММС, на седници ДММС одржаној дана 07.12. 2018. године, усвојен је

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ
РАД И ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ МЕДИЦИНСКЕ МИКОЛОГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Правилник о додели награда за животно дело, научноистраживачки рад и допринос у развоју
медицинске микологије у Републици Србији (у дањем тексту: Правилник) регулише поступак и начин
додељивања награда за животни допринос, научноистраживачки рад, и допринос у промовисању и развоју
медицинске микологије у Републици Србији (РС), члановима ДММС који су најмање последње три (3), пет (5)
или 10 (десет) година активно учествовали у раду у ДММС (у даљем тексту: Друштва).
Члан 2.
Друштво додељује награду члановима друштва, и то:
-

награду за животно дело и научни допринос у развоју медицинске микологије у РС члану ДММС
који је активно промовисао медицинску микологију у периоду од најмање последњих 10 година;
годишњу награда за публиковани рад из медицинске микологије члану ДММС старијим од 35 година,
који је активни члан ДММС од најмање последњих 5 године;
годишњу награда за публиковани рад из медицинске микологије члану ДММС млађем од 35 година,
који је активан члан ДММС од најмање последње 3 године;
признање организацијама или појединцима за подршку у развоју медицинске микологије у РС;
јубиларну награду ДММС;
Члан 2а.

Изузетно, Друштво може да додели Специјалну награду признатим страним стручњацима који су својим
ангажовањем значајно помогли развој медицинске микологе у РС, као и представницима домаћих или страних
компанија који су значајно помогли развој медицинске микологе у РС.
Члан 3.
Годишња награда се уручују на свечаности поводом Дана ДММС.
-Награда за животно дело и научни допринос у развоју медицинске микологије у РС је Повеља др Сима
Милошевић;
-Годишња награда за публиковани рад је Повеља ДММС;
-Награда за помоћ у развоју медицинске микологије у РС је Захвалница ДММС;
Висину награде одређује Научни комитет ДММС, у зависности од финансијског биланса ДММС. Добитиници
награда имају обавезу да једнократно донирају 20% новчаних или материјалних средстава ДММС, а у циљу
солидарне помоћи за даљи развоја ДММС, уколико је награда ДММС била услов за добијање ових средстава.

Члан 4.
Научним радовима се у смислу овог Правилника се сматрају оригинални радови од значаја за развој
медицинске микологије у РС, рад који је прихваћен или објављен у периоду од 1. јануара претходне до 31.
децембра претходне календарске године. Датум када је рад прихваћен се сматра датум када је рад добио DOI
број или датум када је рад публикован у часопису.
Годишња награда за научноистраживачки рад додељује се истраживачу или групи истраживача. Истраживач
коме се додељује награда мора бити држављанин РС, први аутор награђеног рада или носилац награђеног
рада и активан члан ДММС најмање последње три (3) године (аутори до 35 година) или последњих пет (5)
година (аутори старији од 35 година).
Конкурса за доделу Годишње награде ДММС се објавњује на интернет страници ДММС, на адреси
http://mikologija.org.rs, а рок за пријављивање је 24. март текуће године. CV и рад се шаљу на адресу
office@mikologija.org.rs

Најбољи рад из става 1. и 2. овог члана одређују се на основу позиције часописа у коме је рад објављен у
својој научној области на ISI WoS JCR ранг листи (“percentile”) и фактора утицаја (impact factor)
часописа у коме је рад објављен последњој години за коју су објављени подаци.
Награда за животно дело и специјална награда признатим страним стручњацима који су својим ангажовањем
значајно помогли развој медицинске микологе у РС се додењује на предлог најмање три члана Председништва
ДММС.
ПРОЦЕДУРА ЗА ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И
ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ МЕДИЦИНСКЕ МИКОЛОГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 5.
Предлоге за награду за животно дело, научноистраживачки рад и допринос у развоју медицинске
микологије у РС разматра Председништво ДММС, на предлог 3 члана комисије.
Члан 6.
Одлуку о наградама Председништво ДММС доноси на основу члана 4. овог Правилника, на предлог 3 члана
комисије, на седници која може бити и електронска. Председништво ДММС доноси Одлуку најкасније до 30.
марта текуће године, за научноистраживачке радове из претходне календарске године.
Члан 7.
Одлуку комисије потврђује Председништво ДММС. Седница председништва може бити и електронска.
Одлука о додељивању награде објављује се на интернет страници ДММС http://mikologija.org.rs/statut/.
Члан 8.
Записници и одлуке Председништва ДММС се чувају у архиви ДММС као трајна документа.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се у року од дана објављивања на интернет
презентацији ДММС на адреси http://mikologija.org.rs/statut/.
У Београду, 08. 02.2019.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф. Др Раде Живковић ср

