
На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 ‒ др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 
24/2019 и 66/20) и члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 5 и члана 3. став 2.  Покрајинске скупштинскe 
одлукe о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских 
активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и 
научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП 
Војводине“, бр. 9/2021), покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку 
делатност доноси: 

 
Правилник о поступку за доделу Признања за научну изузетност 

 истраживачима на територији АП Војводине 
 

Члан 1.  
 

Овим Правилником уређују се области, односно подобласти у оквиру којих ће се 
додељивати Признања за научну изузетност, затим критеријуми и мерила, као и поступак избора 
најбољих истраживача запослених у научноистраживачким организацијама на територији АП 
Војводине. 

 
Члан 2.  

 
Признања за научну изузетност додељују се најцитиранијим истраживачима који су 

запослени у научноистраживачким организацијама на територији АП Војводине, у следећим 
областима, односно подобластима:  

 
1. техничке науке: подобласт за електронику, телекомуникације и информационе 

технологије, 

2. техничке науке: подобласт за енергетику, рударство и енергетску ефикасност, 

3. техничке науке: подобласт за машинство, материјале и индустријски софтвер, 

4. техничке науке: подобласт за саобраћај, урбанизам, грађевинарство, уређење, заштиту 

и коришћење вода, земљишта и ваздуха, 

5. медицинске науке: подобласт за општу медицину (хумана медицина и ветерина), 

6. медицинске науке: подобласт за фармацију, 

7. медицинске науке: подобласт за стоматологију, 

8. правне науке, 

9. економске науке, 

10. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за сточарство, 

11. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за ратарство и повртарство, 

12. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за воћарство, виноградарство и 

хортикултура, 

13. технолошке науке, 

14. природно-математичке науке:  подобласт за физику, хемију и физичку географију, 

15. природно-математичке науке:  подобласт за математику и информатику, 

16. природно-математичке науке: подобласт за биологију и екологију, 

17. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за историју, филозофију и журналистику, 

18. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за друштвену географију, туризам и 

хотелијерство, 

19. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за српски језик, језике националних мањина 

и светске језике, 

20. спортске науке. 

 




