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Истраживачи стичу стручна звања у складу са начином вредновања 
научноистраживачких резултата и спровођењем поступка дефинисаним 
Правилником о утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања 
Института. 
 

Члан 5. 
 

Научно веће утврђује предлог за стицање научног звања и одлучује о стицању 
истраживачког звања.  
 

Научно веће утврђује предлог за стицање научног звања научни сарадник и 
виши научни сарадник већином гласова од укупног броја чланова Научног већа 
који су у истом или вишем научном звању у односу на звање у које се бира 
кандидат, а предлог за стицање научног звања научни саветник, већином 
гласова од укупног броја чланова Већа у истом научном звању.  
 

Научно веће одлучује о стицању истраживачког звања већином гласова од 
укупног броја чланова Научног већа. 
 
 
II   Услови за стицање истраживачких звања 
 

Члан 6. 
 

Звање истраживач-приправник стиче кандидат који има завршен други степен 
академских студија који му омогућава упис на докторске академске студије, са 
просечном оценом најмање осам (8) и има уписане докторске студије. 
 

Члан 7. 
 

Звање истраживач-сарадник може стећи кандидат који је у статусу студента 
докторских академских студија, који има пријављену тему докторске 
дисертације, а који је претходне степене студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам (8). 
 
Кандидат мора да се бави научноистраживачким радом и да има укупно најмање 
три (3) М поена дефинисаних у Правилнику о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, 
Прилог 3, од којих објављен или прихваћен бар један рецензиран научни рад 
категорије М20, М30 или М51, или бар један резултат из категорије М80 или 
М90  У случају да рад из горе наведених категорија још није објављен, кандидат 
је дужан да достави одговарајући DOI број рада или потврду уредника часописа 
о његовом прихватању. 

 
 

III   Спровођење поступка за стицање звања истраживача 
 

Члан 8. 
 

Поступак за избор у научна и истраживачка звања покреће се захтевом за избор 
у научно односно истраживачко звање. 
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Захтев из става 1. овог члана подноси се Научном већу у папирној и 
електронској форми.  
 

Свако лице које испуњава услове прописане Законом о научноистраживачкој 
делатности, може покренути поступак за избор у научно односно истраживачко 
звање у областима којима се Институт бави.  
 

Истраживачи запослени у Институту захтев подносе искључиво Научном већу 
Института. Изузетно, истраживач може поднети захтев и научном, односно 
наставно-научном, већу друге акредитоване научноистраживачке организације 
(НИО) уколико Научно веће Института није компетентно за област кандидата 
или избор у виша научна звања, уз образложено мишљење Научног већа 
Института. 
 

Захтев за избор у научно, односно истраживачко звање, Научном већу 
Института може поднети и лице које у моменту подношења захтева није 
запослено у некој од акредитованих НИО. 
 

Поступак за избор у научно односно истраживачко звање може покренути и 
Научно веће за кандидата који је запослен у Институту.   

 
Члан 9. 

 

Захтев за избор у истраживачко звање треба да садржи:  
 молбу за покретање поступка са предлогом састава Комисије за оцену 

испуњености услова за избор у истраживачко звање (у даљем тексту: 
Комисија) која мора имати најмање три члана који су истраживачи у 
научним звањима и у којој су најмање два члана истраживачи запослени 
у Институту,  

 доказ о уписаним докторским академским студијама (или доказе о 
пријављеној докторској дисертацији и укупној просечној оцени на 
претходним нивоима студирања), 

 кратку стручну биографију кандидата, списак објављених радова и 
копије тих радова као и све друге доказе неопходне за доношење одлуке 
о избору у звање.  

 

Кандидати који су претходне нивое студирања завршили у иностранству 
обавезно прилажу копију дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о 
њеној нострификацији. 
 

Захтев се подноси у папирној форми служби за заједничке послове Института, а 
заведен документ се у електронској форми доставља председнику Научног већа. 
 

Члан 10. 
 

Захтев за избор у научно звање треба да садржи:  
 молбу за покретање поступка са предлогом састава Комисије која мора 

имати најмање три члана који су истраживачи у истим или вишим 
научним звањима од звања у које се кандидат бира и у којој најмање 
један члан мора бити истраживач запослен у Институту, a најмање један 
члан мора бити из друге научноистраживачке организације; 

 комплетну кандидатову библиографију са потпуним референцама 
разврстаним према категоријама научног рада (М коефицијенти), уз јасну 
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назнаку периода за који се кандидатов научни опус оцењује (код избора у 
виша научна звања, од стицања претходног научног звања); 

 диплому о стеченом научном степену доктора наука или уверење о 
одбрањеној докторској дисертацији (до промоције кандидата); 

 одлуку о стицању претходног научног звања (код избора у више научно 
звање или реизбора у научно звање); 

 доказе о кандидатовом ангажовању у руковођењу научним радом, 
квалитативне показатеље кандидатовог научног ангажмана и његовог 
доприноса унапређењу научног и образовног рада у области за коју се 
бира. 

 

Кандидати који су диплому доктора наука стекли у иностранству обавезно 
прилажу копију дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о њеној 
нострификацији. 
 

Захтев се подноси у папирној форми служби за заједничке послове Института, а 
заведен документ се у електронској форми доставља председнику Научног већа. 

 
Члан 11. 

 

У случају да Захтев из члана 9. и 10. овог Правилника не садржи све горе 
наведене прилоге, председник Научног већа ће обавестити кандидата о 
непотпуној документацији и захтевати да потребан материјал допуни у року од 
седам дана. 
 

Уколико кандидат у датом року не допуни материјал, Захтев за покретање 
поступка за избор у звање ће бити одбачен. 
 

Научно веће разматра само комплетне материјале достављене председнику 
Научног већа најмање седам дана пре идуће седнице већа. 

 
Члан 12. 

 

Даље спровођење поступка за избор у научна и истраживачка звања, образовање 
комисије и писање извештаја о кандидату, спроводи се у складу са прописима 
наведеним у члану 2. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
 

Извештај комисије о кандидату и оцени његовог стручног и научног рада, 
учиниће се доступним јавности најмање 30 дана пре доношења одлуке Научног 
већа.  
 

Извештај комисије о оцени кандидата за избор у научна звања се ставља на увид 
и сматра доступним јавности, уколико се обавештење о поступку стицања звања 
објави у дневним новинама.  
 

Извештај комисије о оцени кандидата за избор у звање истраживач-приправник 
и истраживач-сарадник се сматра доступним јавности постављањем копије 
извештаја на званичној интернет страници Института.  

 
 
 
 




