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Ha OCHOBY3aKOHa 0 HaY~If If acrpaxasau.naa ("CJI. rnacaax PC", 6p. 49/2019) If

LfJIaHa 49. CTaTYTa HHcTIfTYTa aa 3aUITIfry 6IfJba If )l{IfBOTHY cpenaay, Hay-me Bene

HHCTIfTYTa, aa 7. penoanoj cenamm XV Ca3IfBa onpacaaoj 11.06.2021. ronnne

YCBOjIfJIOje

IIPABIIJIHIIK
o YTBPllIlBAIhY YCJIOBA II IIPE,ll;JIOrA3A CTIIU:AIhE CTPyqJ{I1X

3BAlhA I1I13liOP Y CTPyqJ{A 3BAlhA

I OIIIIITE O,ll;PE,ll;liE

OBIfM npaBIfJIHIfKOM ce 6JIIf)l{e yrsphyjy nOCJIOBIf If ,ll,Y)I{HOCTIfHayxaor seha,
a.erosax nouohnax TeJIa, xao If KaH,ll,If,ll,aTa Y yraphasaa.y npennora aa crauan.e
CTpyqHIfX ssaa,a If aKTIfBHOCTIf Y ztonoutea-y O,ll,JIYKe0 If360py Y CTPYLfHO ssarse:

crpy-nur capazmax, aama CTPYLfHI1capanmnc IfJIIf crpysna CaBeTHI1K.

3aXTeB sa noxperan,e nocrynxa sa crnuaa.e CTpYLfHor ssaa,a nO,ll,HOCI1

onrosapajyha OpraHl13a~110Ha ~eJII1Ha HHCTIfTYTa (merp oncexa I1JIIf nafioparopnje)
ys carnacuocr nnpexropa I1HcTIfTYTa, IfJIIf saaarepecosaao JIIf~e ys CarJIaCHOCT

we<l>a oztcexa, O,ll,HOCHOPYKOBO,ll,IfO~anafioparopnje If zmpexropa I1HcTIfTYTa.

3aXTeB sa noxperaise nocryrnca sa cruuaa.e cTPYLfHor ssarsa nO,ll,HOCIf ce

I1CKJbYLfIfBO YKOJII1KO je TO Y CarJIaCHOCTIf ca IIpaBI1JIHIfKOM 0 CIfCTeMaTI13a~IfjIf

panunx MeCTa Y I1HcTIfryTY, O,ll,HOCHOYKOJIIfKOje pazmo MeCTOCTpYLfHor capaztaaxa
npeztaaheao OBIfM aKTOM.

3a If360p Y CTPYLfHO 3Balhe nO,ll,HOCIf ce MOJI6a HaYLfHOM Beny ca OCHOBHIfM

6Iforpa<l>cKIfM nonanava, norspna IfJIIf osepeaa xonaja znmnoxe <l>aKYJITeTa,

MarHCTapCKe (O,ll,HOCHOMaCTep) IfJIIf ,ll,OKTOpCKeznmnoae, xao If OpIfrHHaJIIf cenapara

IfJIIf xonnje o6jaBJbeHl1X panosa, O,ll,HOCHO noxasa 0 ncnytseaocra YCJIOBa

npenauhennx OBIfM npaBIfJIHIfKOM.
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Поступак избора у одговарајуће стручно звање Научно веће покреће у року 

од 30 дана од дана подношења захтева за избор у стручно звање. 

 

Ради спровођења поступка за избор у стручно звања, Научно веће, приликом 

покретања поступка за избор у звање, образује комисију за оцену стручног рада 

кандидата и подношење реферата. 

 

Члан 6. 

 

Комисија за избор треба да има најмање 3 члана из научне области у којој 

кандидат стиче стручно звање. Сви чланови морају имати научна звања или 

стручна звања виша или једнака звању за које кандидат конкурише.  

 

Члан 7. 

 

Достављени материјал из Члана 4. мора бити у форми која омогућава 

вредновање стручног рада и резултате кандидата.  

Материјал садржи:  

 стручну биографију у којој се наводе све стечене квалификације и звања 

са датумима њиховог стицања, кретање у служби, обављене 

специјализације, учешће у стручним телима, научна и стручна признања, 

награде, подаци о начину учествовања у реализацији научно-

истраживачких или стручних и развојних пројеката, активности на 

образовању кадрова, учешћу у међународној сарадњи и др.;  

 библиографију радова уређену по категоријама научног рада, а према 

Правилнику Министарства надлежног за науку;  

 Опис послова које кандидат за избор у стручно звање на овом радном 

месту треба да обавља и  листу стручних квалификација са објашњењем, 

које кандидата квалификују за ову позицију. 

 

 

 

II    УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У СТРУЧНА ЗВАЊА 

 

Члан 8. 

 

Звање стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен 

дипломираног студента универзитета или завршене основне академске студије 

универзитета и 3 годинe радног стажа у струци.  

Звање виши стручни сарадник може стећи сарадник који има академски 

степен магистра наука (односно мастер) или завршене специјалистичке 

академске студије и 5 година радног стажа у струци, запажене резултате у 

стручном раду и публиковане стручне и/или научне радове.  

Звање стручни саветник може стећи сарадник који има академски степен 

доктора наука и 6 година радног стажа у струци или академски степен магистра 

наука (односно мастер) и 10 година радног стажа у струци, запажене резултате у 

стручном раду и публиковане стручне и/или научне радове.  

 

III    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
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Члан 9. 

 

Комисија за избор дужна је да у року од 30 дана поднесе Научном већу 

реферат о оцени кандидата, сагласно условим за избор у тражено звање.  

Реферат треба да садржи закључак и предлог комисије за избор у звање 

сагласно условима за избор у тражено звање.  

 

Члан 10. 

 

Након увида и оцене Комисије о потпуности поднетих материјала и 

подношења рефератa о оцени кандидата, целокупан материјал за избор у звање 

кандидата и реферат се доставља Библиотеци Института, где остаје на увиду 

јавности 5 радних дана. Стручна биографија кандидата се доставља свим 

члановима Научног већa.  

Реферат Комисије о оцени кандидата за избор у стручно звање се ставља на 

увид и сматра доступним јавности постављањем копије реферата на званичној 

интернет страници Института. 

На седници Научног већа на којој се утврђује предлог избора у стручно 

звање, члан Комисије усмено упознаје Научно већe са закључком реферата 

комисије и евентуалним приспелим примедбама у току јавног излагања 

материјала.  

 

Члан 11. 

 

По завршетку расправе, Научно веће доноси одлуку о избору у стручно 

звање кандидата.  

Избор у звање је потврђен ако је за предлог одлуке гласало више од 

половине свих чланова Научног већа, сагласно Пословнику о раду Научног 

већа.  

 

 

 

IV ТРАЈАЊЕ СТРУЧНОГ ЗВАЊА И ПОСТУПАК РЕИЗБОРА 

 

 

Члан 12. 

 

Звање стручног сарадника и вишег стручног сарадника стиче се за период од 

пет година, са могућношћу реизбора, а звање стручног саветника је трајно. 

Реизбор је поступак поновног стицања истог стручног звања. После 

извршеног реизбора, наредно звање стиче се за период од пет година. 

Стечена стручна звања престају да важе избором у више звање или истеком 

рока на који је стручни сарадник, односно виши стручни сарадник изабран или 

реизабран. 

 

 

 

Члан 13. 

 



113MeHe H ztonyne OBOr IIpaBHJlHHKa spure ce na HCTH Ha'lHH H no nocrymcy
npHMelheHOM npHJlHKOM u.erosor noaoureaa.

Osaj IIpaBHJlHHK cryna aa caary )J.aHOMztoaourea.a.

IIpe)J.ce)J.HHK Haysaor seha
l1HcTHTYTa aa 3awTHTY 6HJba H )KHBOTHY cpeznory

4


