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Ha OCHOBY onpeztafia 3aKOHa 0 aayua H HCTProKHBalhHMa ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p.
49/2019) H l.JJIaHa 49. CTaT)'Ta HHCTHT)'Ta sa 3alllTHTY 6HJba H )KHBOTHY cpeAHHY,
Hayxao Bene I1HCTHT)'Ta aa 7. penosaoj ceAHHu.H OAP)KaHoj 11.06.2021. rOAHHe
AOHOCH

IIPABHJIHHK
o cnpoaohea.y nocrynxa sa crnuaa,e HayqHHX H HCTpaiKHBaqKIIX 3Balha
acrpaaoraasa y HHCTHryry sa saurrtrry 6HJha H iKHBOTHY Cpe.n.HHY

I Onurre o.n.pe.n.6e

qJIaH 1.

OBHM npaBHJIHHKOM 6JIH)!(e ce ypeijyje cnpoaohen.e nocrynxa sa crauaa,e HaYl.JHHX
H HCTpa)KHBal.JKJ1X asaisa HCTpa)KHBal.Ja y YlHCTHTyTy aa 3alllTHTY 6HJba H )KHBOTHY
cpennay (y AaJbeM TeKcTY: YlHCTHT)'T).

HaY'lHO Bene cnpOBOAH nOCTYllaK sa crauaa,e HaY'lHHX H HCTpa)KHBal.JKHX asaa.a
HCTpa)KHBal.Ja y CKJIaAY ca 3aKOHOM 0 aayua H HCTPa)KHBalhHMa ("CJI. rnaCHHK PC",
6p. 49/2019), flpaBHJIHHKOM 0 crauarsy HCTproKHBal.JKHX H HayqHHX ssaa,a ("CJI.
rJIaCHHK PC", 6p. 159/2020), flpaBHJIHHKOM 0 xareropasauaja H panruparsy
HaYl.JHHX l.JaCOnHCa ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p. 15912020) H noce6HHM OAJI)'KaMa H
ofiaseurrea.aaa MaTHl.JHHX HaYl.JHHX onfiopa (MHO) HaAJIe)KHHX sa 06J1aCTH KojHMa
ce I1HCTHTYT 6aBH H KOMHcHje sa crauaa.e HaYl.JHHX ssaisa.

Ha OCHOBY ocrsapenax pesyrrrara y HaYl.JHOHCTpa)KHBal.JKOM pany, HCTPa)KHBal.JH
Mory CTenH HaYl.JHa, HCTPa)KHBal.JKa H crpysna snaa,a.

HaY4Ha aaarsa cy: Hay4HH capananx, BHlllH HaYl.JHH capanaux H HayqHH caBeTHHK.

I1CTPa)KHBal.JKa saaisa cy: HCTPa)KHBal.J-npHnpaBHHK H HCTPa)KHBa4-CapaAHHK.

CTpYl.JHa ssau,a cy: CTpyqHH capamnnc, BHlllH CTPY'lHH capazntax H CTPY'lHH
caBeTHHK.

I1cTpa)KHBa4H CTH4Y aayxaa H HCTpa)KHBal.JKa ssaa.a y CKJIaAY ca nponacaxa
HaBeAeHHM y 4J1aHY 2. osor flpaBHJIHHKa.

I1cTpa)KHBal.JH CTHl.JY
HaYl.JHOHCTpa)KHBal.JKHX

cTPY1-lHa asaisa y CKJIaAY ca Hal.JHHOM apenaoaaa,a
pesynrara H cnpoaoheu.ev nocrynxa Ae<pHHHcaHHM
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Правилником о утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања и 

избор у стручна 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. Најмања 

просечна оцена мора се остварити на сваком од претходних степена односно 

нивоа студија појединачно. 

 
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, да није раније био 

биран у звање истраживач – сарадник и да има укупно најмање три (3) М поена 

дефинисаних у Правилнику о стицању истраживачких и научних звања, 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. 

 

Свако лице које сматра да испуњава услове прописане законом може поднети 

захтев за стицање истраживачког звања или захтев за утврђивање предлога за 

стицање научног звања у областима којима се Институт бави. 
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Захтев из става 1. овог члана подноси се Научном већу у папирној и 

електронској форми. 

 

Захтев за избор, односно реизбор, у научно звање подноси се Научном већу 

највише девет а најмање седам месеци пре истека рока важења тренутног 

научног звања кандидата. 
 

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) или факултета 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 звање истраживач приправник треба да садржи: 

 молбу за покретање поступка избора у звање истраживач - приправник 

 доказ о уписаним докторским студијама 

 доказ о просечној оцени на претходним нивоима студирања појединачно 

 кратку стручну биографију са библиографијом кандидата 

 пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије 

 

Кандидати који су претходне нивое студирања завршили у иностранству 

обавезно прилажу копију дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о 

њеној нострификацији. 

 

Захтев, заведен и потписан од стране кандидата, се подноси електронским путем 

и у папирној форми служби за заједничке послове Института - секретару 

Научног већа. 

 

Члан 10. 
 

Захтев за избор у звање истраживач сарадник треба да садржи:  

 молбу за покретање поступка са предлогом састава Комисије за оцену 

испуњености услова за избор у звање истраживач сарадник (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 пријављеној докторској дисертацији 

 доказ о просечној оцени на претходним нивоима студирања појединачно, 

 кратку стручну биографију кандидата, списак објављених радова и 

копије тих радова као и све друге доказе неопходне за доношење одлуке 

о избору у звање.  
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Кандидати који су претходне нивое студирања завршили у иностранству 

обавезно прилажу копију дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о 

њеној нострификацији. 
 

Захтев, заведен и потписан од стране кандидата, се подноси електронским путем 

и у папирној форми служби за заједничке послове Института - секретару 

Научног већа. 

 
Члан 11. 

 

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 

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, заведен и потписан од стране кандидата, се подноси електронским путем 

и у папирној форми служби за заједничке послове Института - секретару 

Научног већа 

 
Члан 12. 

 

У случају да Захтев из члана 9., 10. и 11. 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 секретару 

Научног већа најмање десет дана пре идуће седнице већа. 

 

 

 



'baH 13.

,lJ,aJbe cnposohea,e nocrynxa sa 11360p y aayxaa H HCTpa)l(J1BalfKa saaa,a, otipasoaaa,e
KOMHcHje H rmcarse asseurraja 0 KaH,ll;H,ll;aTY, CnpOBO,ll;H ce y cxnany ca nponacaxa
HaBe,ll;eHHM y lfJIaHY 2. osor I1paBHJIHHKa.

1.baH 14.

Haseurraj KOMHcHje 0 xaannnary H OQeHH n.eroeor crpy-mor H nay-mer pana,
yqHHHne ce nocrynaav jaBHOCTH HajMalbe 30 naaa npe ztoaotnen,a oztnyxe Hay-mor
seha.

Hseeurraj KOMHcHje 0 OQeHH xaananara sa H360p y aayxaa saarsa ce CTaBJba ua yaaa
H cvarpa ,ll;OcT)'nHHM jannocrn, YKOJIHKO ce ofiaaeurrea,e 0 nocrynxy crnuan,a snan,a
06jaBH y ,ll;HeBHHM HOBHHaMa.

Haseurraj KOMHcHje 0 OQeHH KaH,ll;H,ll;aTa sa H360p y saan,e acrpasomau-capanaax ce
cMaTpa nocryrmaa jasnocra rtocraarsarsev xonaje asseurraja na saaua-moj
HHTepHeT cTpaHHQH I1HcTHTYTa.

IV 3aBpillHe onpentie

'IJlaH 15.

CaCTaBHH ,ll;eo OBor I1paBHJIHHKa lfHHe 06pa3UH ,ll;ani y npHJIOry:
1. 06pa3au 3aXTeBa 3a nOKpeTalbe nocTynKa 3a CTHualbe 3Balba HCTpmKHBalf
npanpasmnc,
2. 06pa3au 3aXTeBa 3a nOKpeTalbe nOCTYnKa 3a CTHualbe 3Balba HCTpa)!<HBalf
capanaux,
3. 06pa3au 3aXTeBa 3a nOKpeTalbe nOCTYnKa 3a CTHualbe HaylfHHX 3Balba

'IJlaH 16.

113MeHe H nonyne osor I1paBHJIHHKa spme ce aa HCTH aaunn H no nocryrncy
npHMelbeHoM npHJIHKOM lberOBor noaouren.a.

'IJlaH 17.

Osaj I1paBHJIHHK cryna aa caary ,ll;aHOM nonoiueu,a.

Ilpencemnnc Haysaor seha
I1HcTHT)'Ta aa 3awTHTY 6HJba H )I(J1BOTHYcpernmy

W
aa lJ,BpKoBHn

HaytIHH caBeTHHK
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ 

ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ - ПРИПРАВНИК- ИЗБИС 

 

 
Чланом 9. Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања 

истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 899 од 11.06.2021. 

године) дефинисан је садржај захтева за избор у истраживачко звање.  

 

У овом обрасцу прецизирају се елементи које Захтев садржи. 

 

Захтев за покретање поступка избора у звање истраживач – приправник чине: 

 Молба за покретање поступка избора у звање истраживач - приправник; 

 Доказ о уписаним докторским академским студијама; 

 Доказ о просечној оцени на претходним нивоима студирања појединачно; 

 Биографија кандидата; 

 Библиографија кандидата; 

 Пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата 

(одлуке, потврде, решења, позивна писма и друга документа). 

 

Молба за покретање поступка избора садржи следеће информације: 

1. Име и презиме кандидата за избор у истраживачко звање;  

2. Податке о садашњем и претходном запослењу, односно податак да кандидат није 

запослен у некој од акредитованих НИО (за кандидате који нису запослени у ИЗБИС);  

3. Област науке у којој се кандидат бира (грана науке, научна дисциплина, ужа научна 

дисциплина), нпр. биотехничке науке - пољопривреда - заштита биља, или природно-

математичке науке - биологија; 

4. Образложење за покретање поступка за избор на Научном већу ИЗБИС (за кандидате 

који нису запослени у ИЗБИС); 

5. Уколико је кандидат запослен у другој акредитованој НИО, обавезно у захтеву навести 

да се уз осталу документацију доставља и одлука Научног већа матичне НИО о давању 

сагласности за покретање поступка избора у истраживачко звање код научног већа 

Института за заштиту биља и животну средину.  

   

Биографија кандидата садржи: 

Кратку стручну биографију кандидата, приказ кандидатове досадашње 

научноистраживачке делатности и ангажовања у научним пројектима. 

 

Библиографија кандидата садржи и организује се на следећи начин: 

1. Комплетну листу научних и стручних публикација, техничких решења и патената 

кандидата са потпуним референцама разврстаним према категоријама научног рада (М 

коефицијенти); 

2. За сваки научни рад се наводи име свих аутора тачним редоследом (у случају великог 

броја коаутора, првог и последњег аутора, број коаутора и позицију кандидата), наслов 

рада, назив научне публикације, година излажења (за часописе годиште и број свеске 

часописа, а за серијске публикације број серије), странице од-до или укупан број 

страница; 
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3. Поред сваког наведеног рада уноси се одговарајући коефицијент М, за часопис његова 

позиција на JCR Science Edition листи часописа из одговарајуће дисциплине и његов 

импакт фактор;  

4. За електронске публикације наводи се потпуна интернет адреса; 

 

Напомена: Сви научни резултати за чију оцену је потребно мишљење матичног научног 

одбора морају бити верификоване у оквиру надлежног матичног научног одбора.  

 

 

Пример Молбе за покретање поступка избора се налази на следећој страни. Сви наводи у 

заградама [ ] су опциони и зависе од конкретног случаја. 
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Институт за заштиту биља и животну средину 

Теодора Драјзера бр. 9 

11000 Београд 

 

НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Захтев за покретање поступка избора (маст. инж. пољ.) Јована Јовановића 

у звање истраживач-приправник 

 

У складу са Законом о науци и истраживањима (“Службени гласник РС” бр. 49/2019), 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања (“Службени гласник РС” бр. 

159/2020), Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа („Сл. гласник 

РС“, бр. 159/2020) и Правилником о спровођењу поступка за стицање научних и 

истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 

899 од 11.06.2021. год.) молим Научно веће Института за заштиту биља и животну 

средину да покрене поступак за мој избор у звање истраживач-приправник у области 

биотехничких наука, пољопривреда, заштита биља. 

Тренутно нисам запослен у некој од акредитованих научноистраживачких 

оранизација, услед чега молбу за покретање поступка избора у истраживачко звање 

подносим овом Научном већу. У прилогу достављам биографију са библиографијом и 

потврду о уписаним докторским академским студијама и просечној оцени на претходним 

нивоима студирања на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.  

 

 

У Београду,                                              Подносилац захтева 

 

маст. инж. пољ. Јован Јовановић 

Прилози: 

 биографија са библиографијом; 

 потврда о уписаним докторским академским студијама;  

 потврде о просечној оцени на претходним нивоима студирања; 

 (одлука Научног већа матичне НИО о давању сагласности за покретање поступка избора у истраживачко 

звање код научног већа Института за заштиту биља и животну средину); 

 пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата (одлуке, потврде, решења, 

позивна писма и друга документа). 
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ 

ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ – САРАДНИК - ИЗБИС 

 

 
Чланом 10. Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких 

звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 899 од 

11.06.2021. године) дефинисан је садржај захтева за избор у истраживачко звање. 

 

У овом обрасцу прецизирају се елементи које Захтев садржи. 

 

Захтев за покретање поступка избора у звање истраживач – сарадник чине: 

 Молба за покретање поступка избора у звање истраживач - сарадник; 

 Биографија кандидата; 

 Библиографија кандидата;  

 Доказ о о пријављеној докторској дисертацији  

 Доказ о просечној оцени на претходним нивоима студирања појединачно; 

 Пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата 

(одлуке, потврде, решења, позивна писма и друга документа). 

 

Молба за покретање поступка избора садржи следеће информације: 

1. Име и презиме кандидата за избор у истраживачко звање;  

2. Податке о садашњем и претходном запослењу, односно податак да кандидат није 

запослен у некој од акредитованих НИО (за кандидате који нису запослени у ИЗБИС);  

3. Податке о претходним изборима у истраживачко звање, уколико је кандидат 

претходно биран; 

4. Област науке у којој се кандидат бира (грана науке, научна дисциплина, ужа научна 

дисциплина), нпр. биотехничке науке - пољопривреда - заштита биља, или природно-

математичке науке - биологија; 

5. Образложење за покретање поступка за избор на Научном већу ИЗБИС (за кандидате 

који нису запослени у ИЗБИС); 

6. Предлог састава Комисије која мора имати најмање три члана који су истраживачи у 

научним звањима и у којој су најмање два члана истраживачи запослени у ИЗБИС; 

 

Уколико је кандидат запослен у другој акредитованој НИО, обавезно у захтеву навести да 

се уз осталу документацију доставља и одлука Научног већа матичне НИО о давању 

сагласности за покретање поступка избора у истраживачко звање код научног већа 

Института за заштиту биља и животну средину.  

Биографија кандидата садржи: 

Кратку стручну биографију кандидата, приказ кандидатове досадашње 

научноистраживачке делатности и ангажовања у научним пројектима. 

 

Библиографија кандидата садржи и организује се на следећи начин: 

1. Комплетну листу научних и стручних публикација, техничких решења и патената 

кандидата са потпуним референцама разврстаним према категоријама научног рада (М 

коефицијенти); 
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2. За сваки научни рад се наводи име свих аутора тачним редоследом (у случају великог 

броја коаутора, првог и последњег аутора, број коаутора и позицију кандидата), наслов 

рада, назив научне публикације, година излажења (за часописе годиште и број свеске 

часописа, а за серијске публикације број серије), странице од-до или укупан број 

страница; 

3. Поред сваког наведеног рада уноси се одговарајући коефицијент М, за часопис његова 

позиција на JCR Science Edition листи часописа из одговарајуће дисциплине и његов 

импакт фактор;  

4. За електронске публикације наводи се потпуна интернет адреса; 

5. Код избора у истраживачко звање истраживач-сарадник потребно је посебно навести 

табелу са квантитативним збиром научних резултата кандидата који мора задовољити 

минималне услове за избор у ово звање дефинисане Правилником о спровођењу 

поступка за стицање научних и истраживачких звања истраживача у Институту за 

заштиту биља и животну средину (број 899 од 11.06.2021. године). 

 

Напомена: Сви научни резултати за чију оцену је потребно мишљење матичног научног 

одбора морају бити верификоване у оквиру надлежног матичног научног одбора.  

 

 

Пример Молбе за покретање поступка избора се налази на следећој страни. Сви наводи у 

заградама [ ] су опциони и зависе од конкретног случаја. 
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Институт за заштиту биља и животну средину 

Теодора Драјзера бр. 9 

11000 Београд 

 

НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Захтев за покретање поступка избора (маст. инж. пољ.) Јована Јовановића 

у звање истраживач-сарадник 

 

У складу са Законом о науци и истраживањима (“Службени гласник РС” бр. 49/2019), 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања (“Службени гласник РС” бр. 

159/2020), Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа („Сл. гласник 

РС“, бр. 159/2020) и Правилником о спровођењу поступка за стицање научних и 

истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 

899 од 11.06.2021. год.) молим Научно веће Института за заштиту биља и животну 

средину да покрене поступак за мој избор у звање истраживач-сарадник у области 

биотехничких наука, пољопривреда, заштита биља.  

Тренутно нисам запослен у некој од акредитованих научноистраживачких 

оранизација, услед чега молбу за покретање поступка избора у истраживачко звање 

подносим овом Научном већу. У прилогу достављам биографију са библиографијом и 

потврду о пријављеној теми докторске дисертације и укупној просечној оцени на 

претходним нивоима студирања на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.  

За чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и 

оцену научног рада кандидата предлажем: 

1. др Петар Петровић, научни саветник  

Института за заштиту биља и животну средину, Београд 

2. др Петар Петровић, научни сарадник  

Института за заштиту биља и животну средину, Београд 

3. др Петар Петровић, доцент  

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

 

У Београду,                                              Подносилац захтева 

 

маст. инж. пољ. Јован Јовановић 

Прилози: 

 биографија са библиографијом; 

 потврда о уписаним докторским академским студијама; 

 потврда о пријављеној теми докторске дисертације 

 потврде о просечној оцени на претходним нивоима студирања; 

 (одлука Научног већа матичне НИО о давању сагласности за покретање поступка избора у истраживачко 

звање код научног већа Института за заштиту биља и животну средину); 

 пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата (одлуке, потврде, решења, 

позивна писма и друга документа). 
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ 

ЗВАЊА - ИЗБИС 

 

 

 
Чланом 11. Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких 

звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 899 од 

11.06.2021. године) дефинисан је садржај захтева за избор у научно звање.  

 

У овом обрасцу прецизирају се елементи које Захтев садржи. 

 

Захтев за покретање поступка избора у научно звање чине: 

 Молба за покретање поступка избора; 

 Биографија кандидата; 

 Библиографија кандидата;  

 Диплома о стеченом научном степену доктора наука или уверење о одбрањеној 

докторској дисертацији (до промоције кандидата); 

 Одлука научног или наставно-научног већа о предлогу за стицање претходног 

научног звања (код избора у више научно звање или реизбора у научно звање); 

 Одлука о стицању претходног научног звања (код избора у више научно звање 

или реизбора у научно звање); 

 Пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата 

(одлуке, потврде, решења, позивна писма и друга документа). 

 

 

Молба за покретање поступка избора садржи следеће информације: 

1. Име и презиме кандидата за избор у научно звање;  

2. Податке о садашњем и претходном запослењу, односно податак да кандидат није 

запослен у некој од акредитованих НИО (за кандидате који нису запослени у ИЗБИС);  

3. Податке о претходним изборима и/или реизборима у научно звање, уколико је 

кандидат претходно биран; 

4. Област науке у којој се кандидат бира (грана науке, научна дисциплина, ужа научна 

дисциплина), нпр. биотехничке науке - пољопривреда - заштита биља, или природно-

математичке науке - биологија; 

5. Образложење за покретање поступка за избор на Научном већу ИЗБИС (за кандидате 

који нису запослени у ИЗБИС); 

6. Предлог 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 ИЗБИС, a најмање један члан мора бити 

из друге НИО; 

7. Уколико је кандидат запослен у другој акредитованој НИО, обавезно у захтеву навести 

да се уз осталу документацију доставља и одлука Научног већа матичне НИО о давању 

сагласности за покретање поступка избора у научно звање код научног већа Института 

за заштиту биља и животну средину.  
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Биографија кандидата садржи: 

Приказ укупне научноистраживачке делатности и ангажовања кандидата у научним 

пројектима, истраживачким мисијама, и образовању и формирању научних кадрова. 

Биографија посебно садржи елементе квалитативних показатеља успеха у научном раду: 

1. Оригиналност научног рада; 

2. Утицајност; 

3. Међународна научна сарадња; 

4. Организација научног рада; 

5. Остали показатељи успеха у научном раду. 

 

Библиографија кандидата садржи и организује се на следећи начин: 

1. Комплетну листу научних и стручних публикација, техничких решења и патената 

кандидата са потпуним референцама разврстаним према категоријама научног рада (М 

коефицијенти), уз јасну назнаку периода за који се кандидатов научни опус оцењује 

(код избора или реизбора у виша научна звања, од одлуке научног или наставно-

научног већа о предлогу за стицање претходног научног звања); 

2. За сваки научни рад се наводи име свих аутора тачним редоследом (у случају великог 

броја коаутора, првог и последњег аутора, број коаутора и позицију кандидата), наслов 

рада, назив научне публикације, година излажења (за часописе годиште и број свеске 

часописа, а за серијске публикације број серије), странице од-до или укупан број 

страница; 

3. Поред сваког наведеног рада уноси се одговарајући коефицијент М, за часопис његова 

позиција на JCR Science Edition листи часописа из одговарајуће дисциплине и његов 

импакт фактор, као и број хетероцитата рада;  

4. За електронске публикације наводи се потпуна интернет адреса; 

5. Код избора у виша научна звања потребно је посебно oзначити радове објављене након 

последњег избора у научно звање као и радове који су публиковани после одлуке 

наставног или наставно-научног већа о предлогу за стицање научног звања кандидата; 

6. Код избора у виша научна звања потребно је посебно означити у библиографији до пет 

најзначајнијих научних остварења у којима је доминантан допринос кандидата у 

периоду од последњег избора у научно звање, које ће Комисија у свом извештају 

посебно анализирати; 

7. Табелу са квантитативним збиром кандидатових научних резултата који мора 

задовољити минималне услове за избор, односно реизбор, дате у посебним табелама за 

поједине групације наука (Прилог 4. Правилника о стицању истраживачких и научних 

звања, "Сл. гласник РС" 159/2020). 

 

Напомена: Сви научни резултати за чију оцену је потребно мишљење матичног научног 

одбора морају бити верификовани у оквиру надлежног матичног научног одбора.  

 

 

Пример Молбе за покретање поступка избора се налази на следећој страни. Сви наводи у 

заградама [ ] су опциони и зависе од конкретног случаја. 
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Институт за заштиту биља и животну средину 

Теодора Драјзера бр. 9 

11000 Београд 

 

 

НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Захтев за покретање поступка [ре]избора др Јована Јовановића у звање 

научни сарадник [виши научни сарадник, научни саветник] 

 

У складу са Законом о науци и истраживањима (“Службени гласник РС” бр. 49/2019), 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања (“Службени гласник РС” бр. 

159/2020), Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа („Сл. гласник 

РС“, бр. 159/2020), Правилником о спровођењу поступка за стицање научних и 

истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну средину (број 

899 од 11.06.2021. год.) и критеријумима за стицање научних звања, молим Научно веће 

Института за заштиту биља и животну средину да покрене поступак за мој [ре]избор у 

звање научни сарадник [виши научни сарадник, научни саветник] у области природно-

математичких наука, биологија [биотехничких наука, пољопривреда, заштита биља].  

Тренутно нисам запослен у некој од акредитованих научноистраживачких 

оранизација, услед чега молбу за покретање поступка избора у научно звање подносим 

овом Научном већу. У прилогу достављам биографију са библиографијом и потврду о 

одбрањеној докторској дисертацији на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Београду. [У звање научни сарадник изабран сам одлуком Комисије за стицање научних 

звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 0x-00-

xx/xxx од xx.xx.20xx. године.] 

За чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и 

оцену научног рада кандидата предлажем: 

1. др Петар Петровић, редовни професор  

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

2. др Петар Петровић, доцент  

Универзитет у Београду - Биолошки факултет 

3. др Петар Петровић, виши научни сарадник  

Института за заштиту биља и животну средину, Београд 

 

У Београду,                                              Подносилац захтева 

 

др Јован Јовановић 

Прилози: 

 биографија са библиографијом; 

 потврда о одбрани докторске дисертације; 

 [одлука о претходном (ре]избору у научно звање]; 

 [одлука научног или наставно-научног већа о предлогу за стицање претходног научног звања]; 
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 [одлука Научног већа матичне НИО о давању сагласности за покретање поступка избора у научно звање 

код научног већа Института за заштиту биља и животну средину]; 

 пропратна документација којом се доказују тврдње из биографије кандидата (одлуке, потврде, решења, 

позивна писма и друга документа). 


