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На   основу   одредбе   члана   67-88.   Закона   о   научноистраживачкој   делатности

(„Службени  гласник  РС  бр.  110/2005,  50/2006,  18/10  ),  члана 3.  Правилника  о

поступку и начину вредновања и квалитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача („Службени гласник РС бр. 24/2016, 21/2017“), члана 41. став 

1. тачка 10, члана 90. и члана 91. Статута Факултета бр. 01-601 од 13.02.2020. године,   

Наставно-   научно   веће   Техничког   факултета   „Михајло   Пупин“   у Зрењанину 

донело је : 
 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину стицања звања истраживача 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се услови и поступак за избор у звање истраживача и 

научна звања.

Поступак  избора  у научна односно  истраживачка  звања,  као и реизбор  у звања

врши  се  у  складу  са  Законом  о  научноистраживачкој  делатности  (  „Службени 

гласник РС бр.110/05,50/06,18/10) Правилником о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

(„Службени гласник РС бр. 24/2016, 21/2017“) и овим Правилником. 
 

Члан 2. 
 

Истраживачка звања су: истраживач-приправник и истраживач сарадник. Научна 

звања су: научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. Избор у 

научна звања врши Комисија за стицање научних звања Министараства за 

просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. 

 
Члан 3. 

 

Звања наставника и сарадника еквивалентна су звањима утврђеним Законом којим 

се уређује научноистраживачка делатност према следећем: 

1.   звање редовни професор-звању  научни саветник 

2.   звање ванредни професор-звању виши научни сарадник,
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3.   звање доцент-звању научни сарадник, 

4.   звање асистент-звању истраживач-сарадник, 

5.   звање сарадник у настави-звању истраживач приправник. 
 

 
 

Члан 4. 

 
Звање истраживач - приправник стиче кандидат који има завршен други 

степен академских студија који му омогућава упис на докторске академске 

студије, са просечном оценом најмање (8) и има уписане докторске студије. 

Истраживач - приправник бира се на период од три године, без права на 

реизбор, а звање стиче одлуком научног већа института, односно наставно- 

научног већа факултета, на основу извештаја комисије коју је то веће 

именовало. 

 
Члан 5. 

 
Звање истраживач - сарадник може стећи кандидат који је у статусу студента 

докторских академских студија, има пријављену тему докторске дисертације, 

а који је претходне степене студија завршио са укупном просечном  оценом 

најмање  осам  (8),  бави  се  научноистраживачким  радом  и  има  бар  један 

објављен рецензиран научни рад. Истраживач – сарадник бира се на период од 

четири године, без права на реизбор, а звање стиче одлуком научног већа 

института   или   наставно-научног   већа   факултета,   на   основу   извештаја 

комисије коју је то веће именовало. 

 
Члан 6. 

 
Научна звања стичу се сагласно одредбама члана 9,10 и 11. Правилника о поступку 

и начину вредновања  и квантитативном  исказивању,  а по поступку прописаном 

Законом о научноистраживачкој делатности и Правилником о поступку и начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача. 

Изузетно Факултет као акредитована научноистраживачка организација, спроводи 

поступак избора у научно звање у складу са посебним прописима који регулишу 

ову област без заснивања радног односа. 

 
Члан 7. 

 
Наставно-научно веће  покреће поступак избора у истраживачко звање на предлог 

Већа Катедре или на лични захтев  у року од 30 дана од дана подношења захтева за 

избор у звање. 

Захтев за избор у звање може поднети и лице које у моменту подношења захтева 

није запослено на Факултету.



 
 
 
 

 

Члан 8. 

 
Ради спровођења  поступка за стицање  истраживачких  звања, Наставно-научно 

веће, приликом покретања поступка за избор у звање, образује комисију од три 

члана у истом или вишем звању од звања за које се врши избор. 

Комисија  је дужна  да  у року од 30 дана  од дана образовања  поднесе  извештај 

Наставно-научном већу Факултета. 

 
Члан 9. 

 
Извештај  комисије садржи: биографске податке, преглед научног и стручног рада 

кандидата, оцену научног и стручног рада за претходни изборни период, оцену о 

томе да ли су испуњени услови за стицање звања, као и предлог одлуке. 

Извештај Комисије учини ће се доступним јавности, објављивањем у Билтену 

реферата  о кандидатима  Универзитета  Нови Сад и на web страницу Факултета, 

најмање 30 дана пре доношења одлуке Научно-наставног већа Факултета. 

 
Члан 10. 

 
Одлуку о избору у истраживачко звање доноси Наставно-научно веће већином  од 

укупног броја  чланова, који имају право да одлучују о избору у звање. 

Натавно-научно  веће је дужно да одлуку о стицању звања истраживач-сарадник 

донесе у року од 90 дана од дана покретања поступка за избор у звање. 

 
Члан 11. 

 
Уколико Наставно-научно веће не донесе одлуку о стицању истраживачког звања у 

року из  претходног  члана,  лице  које  се  бира  у звање  може  у року од 15  дана 

поднети приговор надлежном матичном научном одбору. 

 
Члан 12. 

 
Надлежни  матични  научни  одбор  је  дужан  да  у  року  од  30  дана  од  пријема 

приговора прихвати или одбије, пошто затражи образложење о кашњењу од стране 

Наставно-научног већа. 

Ако  надлежни  матични  одбор  прихвати  приговор,  образује  се  комисија  која 

понавља поступак избора у звање. 

Надлежни матични научни одбор доноси коначну одлуку о стицању истраживачког 

звања из става 2. овог члана, најкасније 90 дана од дана пријема приговора. 

 
Члан 13. 

 
Избором у истраживачко звање, истраживач стиче право уписа у Регистар 

истраживача.



 

 
 

Члан 14. 

 
Звање  истраживач-приправник   стиче  се  за  период  од  три  године,  без  права реизбора. 

Звање истраживач-сарадник стиче се за период од четири године, без права реизбора. 

 
Члан 15. 

 
Стечена научна или  истраживачка звања престају да важе истеком рока на које је лице изабрано, избором у више звање 

или одузимањем звања. 

 
Члан 16. 

 
Научно или истраживачко звање може се одузети: 

1.   ако се сазнају нове чињенице, односно појаве докази из којих произилази да у тренутку избора у звање кандидат 

није испуњавао услове прописане законом, 

2.   ако се утврди да научни радови на основу којих је кадидат изабран у звање представљају плагијат. 

Поступак одузимања истраживачког  звања спроводи надлежни матични   научни одбор. 

Поступак одузимања истраживачког, односно научног звања може покренути научно веће, института, односно 

наставно-научно веће факултета, као и лице које  има  докторат  наука  и  лице  које,  има  истраживачко,  

односно  научно звање. 

 
Члан 17. 

 
Приликом покретања поступка за избор у   научна   и истраживачка  звања лице, односно  Веће Катедре  које је 

покренуло  поступак  избора,  обавезно  доставља  и доказ  о извршеној  уплати  трошкова  спровођења  поступка  у 

складу  са важећим ценовником Факултета. 

 
Члан 18. 

 
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  по  објављивању  на  огласној  табли 

Факултета. 
 

 
 
 
 
 
 

Председник Савета факултета 

             Проф. др Далибор Добриловић 


