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Председништво Српског кристалографског друштва (СКД) на седници одржаној 15. 

фебруара 2008. године, са изменама и допунама усвојеним на седници одржаној 25 маја 

2021. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ДР ДУБРАВКО РОДИЋ” 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

У циљу трајног обележавања научног дела др Дубравка Родића, научног саветника  

Института за нуклеарне науке „Винча”, Председништво СКД је донело одлуку 26.10.2007. 

године о додели награде „Др Дубравко Родић” (у даљем тексту: Награда). 

 

Члан 2. 

Ради остварења циља из првог члана, Одлуком је установљено да СКД додељује 

награду „Др Дубравко Родић” превасходно младим истраживачима за изузетне резултате 

у кристалографији. 

 

Члан 3. 

Циљ Награде је чување успомена на живот и дело Дубравка Родића. Ради испуњења 

циља, Награда се додељује на Конференцији СКД-а. 

 

Члан 4. 

За награду могу конкурисати истраживачи који се баве кристалографијом из Србије, 

као и научници српског порекла из света. 

 

Члан 5. 

Награда „Др Дубравко Родић” се састоји од дипломе и материјалног дела. Диплома 

има непроменљив изглед и садржај. Диплому потписује Председник СКД-а. Материјални 

део награде одређује се за сваку годину посебно. 

 

Члан 6. 

Јавни позив за предлагање кандидата утврђује Председништво и објављује се на сајту 

СКД-а, најмање три месеца пре Конференције. Председништво СКД-а обавештава све 

кристалографе (из сопствене базе) у Србији и дијаспори, као и све институције у земљи у 

којима се врше истраживања из области Кристалографијe (подаци из сопствене базе) о 

отварању конкурса за доделу наредне Награде, и позива институције и истраживаче да 

предложе кандидате за Награду. Пријаве се примају до 30 дана од дана обавештавања. 
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Члан 7. 

Предлог мора бити у писаном облику и садржи: 

1) биографске и библиографске податке Kандидата који се предлаже за награду;  

2) назначење научног опуса Кандидата из области кристалографије;  

3) образложење предлога; 

4) остале податке и чињенице од значаја за доношење одлуке; 

 

Члан 8. 

Приспеле пријаве разматра стручни Жири, састављен из редова редовних професора, 

ванредних професора, научних саветника и виших научних сарадника чланова СКД-а. 

Жири се бира сваке године и његов састав одређује Председништво СКД-а. Жири има 

непаран бој чланова, а најмање 3 члана. Жири се конституише и доноси одлуку у року од 

15 дана од последњег дана пријема предлога и обавештава Председништво. 

 

Члан 9. 

Одлуку о додељивању Награде доноси Председништво на основу мишљења и 

предлога стручног Жирија и обавештава предлагаче најмање један месец пре почетка 

Конференције. 

 

Члан 10. 

Награда се уручује на почетку Конференције. Награду уручује лице које одреди 

Председништво. Након доделе, добитник Награде држи пригодно предавање. 

 

 

Председник СКД-а 


