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На основу чл. 69. став 3. Закона о научноистраживачкој делатности 

(»Службени гласник РС» бр 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010, 112/2015),  

у складу са чл. 39. Статута Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, Научно веће Института на IV редовној  седници одржаној   

27.03 2018. године,  д о н о с и  измењен и допуњен 

 

П Р А В И Л Н И К     

 

о спровођењу поступка и начину стицања звања 

   истраживача у Институту за биолошка истраживања   

                                 „Синиша Станковић“ 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим правилником  ближе се  уређује спровођење поступка за  

стицање истраживачких и научних звања истраживача који испуњавају 

законом прописане услове као и услови и начин стицања стручних звања  

истраживача са високом стручном спремом у Институту за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић (у даљем тексту: Институт). 

 

Члан 2. 

Научно веће Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић          

(у даљем тексту: Научно веће) спроводи поступак за стицање звања 

истраживача у складу са Законом о научноистраживачкој делатности (Сл. 

гласник РС бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010, 112/2015), у даљем 

тексту: Закон,  Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача                    

(Сл. гласник РС бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017) и овим Правилником. 

 

II   ЗВАЊА  ИСТРАЖИВАЧА 

 

Члан 3. 

У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, 

истраживачи могу стећи истраживачка и научна звања. 

Истраживачи са високом стручном спремом који нису изабрани у  звања 

из става 1. овог члана односно нису испунили услов за реизбор у 

истраживачко или научно звање, а раде на истраживачко-развојним 

пословима, имају објављене научне и стручне радове или остварене 

резултате у истраживачко–развојном раду или патентом заштићене 

проналаске, могу стећи стручна звања. 

Истраживачка звања су: истраживач приправник и истраживач 

сарадник. 

Научна звања су: научни сарадник, виши научни сарадник и научни 

саветник. 
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Стручна звања су: стручни сарадник, виши стручни сарадник  и стручни 

саветник. 

 

Члан 4. 

Истраживачи стичу научна и истраживачка звања у складу са 

прописима наведеним у чл. 2. овог правилника. 

Истраживачи стичу стручна звања у складу са Законом и овим 

правилником који уређује поступак за стицање стручних звања као и  

начин вредновања научноистраживачких резултата истраживача који 

нису изабрани у истраживачка и научна звања.  

 

Члан 5. 

Научно веће утврђује предлог за стицање научног звања и одлучује о 

стицању истраживачког и стручног 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  или у 

еквивалентном наставном звању у односу на звање у које се кандидат 

бира, а предлог за стицање научног звања научни саветник већином 

гласова од укупног броја чланова већа који су у истом научном звању или 

у еквивалентном наставном звању у односу на звање научни саветник. 

Научно веће одлучује о стицању истраживачког и стручног звања 

већином гласова од укупног броја чланова Научног већа. 

                          

  III    СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ 

         И ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧА 

  

Члан 6. 

Поступак за стицање научних и истраживачких звања покреће се захтевом 

за стицање научног односно истраживачког звања.  

Захтев из става 1. овог члана подноси се Научном већу. 

Захтев може да поднесе одељење у саставу Института односно пројекат 

чији је носилац истраживања Институт у оквиру кога је ангажовано лице 

које испуњава услове прописане законом (у даљем тексту: кандидат), 

група истраживача запослених у  Институту (најмање 3) који су 

компетентни за област којом се кандидат бави  као и заинтересовано лице 

односно кандидат. 

Поступак за стицање научног односно истраживачког звања може 

покренути и Научно веће за кандидата који је запослен у Институту. 

Захтев из става 1. овог члана може да поднесе и лице које у моменту 

подношења захтева није запослено у Институту. 

Лице из става 5. овог члана плаћа одређену накнаду за спровођење 

поступка за стицање научног односно истраживачког звања која је  

утврђена одлуком Управног одбора Института. 
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Члан 7. 

Научно веће је у обавези да покрене поступак за стицање научног и 

истраживачког звања у року од 30 дана од дана подношења захтева за 

избор у та звања. 

Научно веће одлучује о покретању поступка из става 1. овог члана 

већином гласова од укупног броја чланова Научног већа. 

Покретање поступка за стицање научног и истраживачког звања 

објављује се на интернет страници Института. 

                                                           

Члан 8. 

Уколико Научно веће не покрене поступак за стицање научног звања у  

року од 30 дана од дана подношења захтева за стицање научног звања или 

не постигне сагласност да се покрене поступак за стицање  научног звања 

односно донесе негативну одлуку о захтеву, кандидат може да поднесе 

захтев другој научноистраживачкој организацији која је компетентна за 

научну област којом се кандидат бави или   Комисији  за стицање научних 

звања при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС која 

даје препоруку о покретању поступка у другој научноистраживачкој 

организацији која је компетентна за научну област којом се кандидат 

бави.  

                                                             

Члан 9. 

Уколико Научно веће не донесе одлуку о стицању истраживачког звања 

истраживач сарадник у року од 90 дана од дана покретања поступка за 

избор у то звање, кандидат може да поднесе приговор  матичном научном 

одбору надлежном за научну област којом се кандидат бави, у року од 15 

дана од истека наведеног рока за доношење одлуке.  

Даљи ток поступка по приговору кандидата спроводи се у складу са  

Законом. 

 

Члан 10. 

Даље спровођење поступка за стицање научних и истраживачких звања, 

образовање комисије за оцену испуњености услова за избор, састав 

комисије, писање и садржај  извештаја о кандидату, спроводи се у складу 

са прописима наведеним у чл. 2. овог правилника. 

                                                                           

Члан 11. 

Извештај комисије за оцену испуњености услова за стицање научног 

односно истраживачког звања  кандидата (у даљем тексту: извештај) 

учиниће се доступним јавности најмање 30 дана пре доношења одлуке 

Научног већа.  

Обавештење о јавној доступности извештаја из става 1. овог члана  

објављује се на интернет страници Института. 

Сматра се да је извештај доступан јавности ако је изложен у 

библиотеци Института.  
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Члан 12. 

Евентуалне примедбе на извештај из става 2. и 3. члана 11. овог 

правилника, могу се доставити Научном већу за време трајања  рока 

одређеног за јавну доступност извештаја, а најкасније 3 дана пре 

одржавања седнице Научног већа на којој ће конкретан извештај бити 

разматран. 

Примедбе из става 1. овог члана, достављају се председнику Научног 

већа, у писаној или електронској форми, разумљиве и јасно образложене.  

Уколико су примедбе мањег обима и не односе се на процену научне 

компетентности истраживача већ се односе на исправку правописних 

грешака или грешака у навођењу ознака групе или врсте или  

квантитативне вредности научноистраживачких резултата, могу се изнети 

и усмено на записник, на седници Научног већа приликом разматрања 

конкретног извештаја. 

Одлуку о примедбама на извештај из става 2. и 3. члана 11. овог 

правилника,  доноси Научно веће већином гласова од укупног броја 

чланова који имају право да одлучују о избору у научно односно 

истраживачко звање на које се конкретан извештај односи.   

 

 

IV    СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ 

         ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧА 

  

Члан 13. 

Право подношења захтева за стицање  

стручних звања 

Истраживачи са високом стручном спремом који су запослени и раде на 

истраживачко-развојним пословима у Институту за биолошка 

истраживања «Синиша Станковић», имају објављене научне и стручне 

радове или патентом заштићене проналаске, а нису изабрани у научна или 

истраживачка звања односно нису испунили услов за реизбор у научно 

или истраживачко звање,  могу да поднесу захтев за покретање поступка 

за избор (или реизбор) у стручно звање: стручни сарадник, виши стручни 

сарадник или стручни  саветник.  

Захтев за избор у стручно звање истраживачи подносе Научном већу које 

је дужно да покрене поступак за избор (или реизбор) у стручно звање у 

року од 30  дана од дана подношења захтева за избор (или реизбор) у 

стручно звање.  

Поступак за избор (или реизбор) у стручно звање може да покрене и 

Научно веће. 
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 Члан 14. 

Поступак за стицање стручних звања 

Ради спровођења поступка за стицање стручног звања, Научно веће 

приликом покретања поступка образује комисију за оцену испуњености 

услова за стицање стручног звања. 

Комисија из става 1. овог члана се састоји од 3 члана, који имају научно 

или наставно звање и  компетентни су за област науке којом се кандидат 

за стицање стручног звања бави.  

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана када је образована, 

поднесе Научном већу извештај о кандидату који садржи следеће 

елементе релевантне за оцену квалитета научноистраживачких резултата 

кандидата: 

- биографске податке о кандидату, 

- преглед стручног и научног рада са референцама разврстаним   

  према категоријама научног рада (М коефицијенти), 

- анализу радова који кандидата квалификују за предложено стручно   

  звање, 

- оцену о томе да ли су испуњени минимални услови из чл. 15. овог 

правилника за стицање стручног звања, 

- мишљење о кандидату са предлогом за одлучивање.  

Извештај комисије треба да буде доступан истраживачима Института тако 

што ће бити изложен у библиотеци Института најмање 15 дана пре 

доношења одлуке Научног већа. 

Научно веће је дужно да донесе одлуку о стицању (или реизбору)  

стручног звање, у року од 30 дана од дана подношења извештаја комисије.  

Одлуку о избору (или реизбору) у стручно звање, Научно веће доноси 

већином гласова укупног броја чланова Научног већа. 

Одлука Научног већа о избору (или реизбору) у стручно звање је коначна. 

Уколико Научно веће донесе негативну одлуку  о избору (или реизбору) у 

стручно звање, лице које се бира (или реизабира) у то звање може поново 

да покрене исти поступак после 6 (шест) месеци од дана доношења 

предходне одлуке. 

 

                                                          Члан 15. 

Услови за стицање стручних звања 

 

1. Стручни сарадник: висока стручна спрема односно завршене 

основне академске студије,  радно искуство на истраживачко – 

развојним пословима најмање 3 године и радови из категорија M10, 

M20, M30, M40, M50, M60, M80 и/или M90 чији збир бодова 

износи најмање 5; 
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2. Виши стручни сарадник: висока стручна спрема односно 

завршене основне академске студије, радно искуство на 

истраживачко – развојним пословима најмање 6 година и радови из 

категорија M10, M20, M30, M40, M50, M60, M80 и/или M90 чији 

збир бодова након избора у претходно стручно звање износи 

најмање 10.                                                  

3. Стручни саветник: висока стручна спрема односно завршене 

основне академске студије,  радно искуство на истраживачко – 

развојним пословима најмање 10 година и радови из категорија 

M10, M20, M30, M40, M50, M60, M80 и/или M90  чији збир бодова 

након избора у претходно звање износи најмање 15.           

   

Члан 16. 

Трајање стручног звања и поступак реизбора 

Звање стручног сарадника и вишег стручног сарадника се стиче за 

период од 4 године са могућношћу реизбора без ограничења броја 

реизбора. Звање стручног саветника је трајно. 

За реизбор у стручно звање стручни сарадник, кандидат је обавезан да у 

периоду од 4 године испуни минималне квантитативне резултате 

потребне за избор у то звање.  

За реизбор у стручно звање виши стручни сарадник, кандидат је обавезан 

да у периоду од 4 године испуни најмање половину минималних 

квантитативних резултата потребних за избор у то звање.  

 

Члан 17. 

Истраживач може да се бира у стручно звање које није непосредно по 

редоследу звања утврђених Законом и овим правилником (прескакање 

стручних звања). 

У том случају кандидат треба да испуни минималне квантитативне 

резултате као и квантитативне услове предвиђене овим правилником, за 

свако стручно звање за које није био биран појединачно. 

 

Члан 18. 

Поступак за стицање вишег стручног звања односно поступак за реизбор 

у исто стручно звање мора се покренути најкасније 3 (три) месеца пре 

истека периода на који је истраживач биран у одређено стручно звање.  

 

Члан 19. 

Стручно звање које је истраживач Института стекао у складу са овим 

правилником престаје да важи: 

- избором у више стручно звање, 

- избором у научно или истраживачко звање, 

- истеком рока на који је изабран или реизабран у стручно звање.  
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V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

        Члан 20. 

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово 

доношење. 

 

Члан 21. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Института. 

                                                

Члан 22. 

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о 

спровођењу поступка за стицање звања истраживача у Институту за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ бр. 01 – 1317 од 29.10.2007. 

године.  

                                                              

 

            Председник Научног већа  

 

                        Др Алексеј Тарасјев  
 


