На основу Закона о научноистраживачкој делатности Републике Србије (Службени гласник
Републике Србије бр 110/2005) (у даљем тексту: Закон) и Члана 13. Статута Истраживачкоразвојног института РТ-РК (у даљем тексту: Институт), Научно веће Истраживачкоразвојног института РТ-РК (у даљем тексту: Веће) на својој редовној седници одржаној
23.06.2010. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК И ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
Овим правилником ближе се утврђују послови и дужности Већа, његових тела и органа,
као и кандидата у утврђивању предлога за стицање звања истраживач-сарадник и
истраживач-приправник и активности у доношењу одлуке о избору у то звање.
Члан 1.
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, истраживач може,
у складу са Законом и овим правилником, стећи звање истраживач-приправник и
истраживач-сарадник.
Члан 2.
Звање истраживач-приправник стиче лице које је завршило основне студије VII-1
степена, односно основне академске студије, са укупном просечном оценом најмање осам
(8), и које је уписало магистарске, односно дипломске академске студије или
специјалистичке академске студије и бави се научноистраживачким радом у
научноистраживачкој организацији тако што се, на седници наставно-научног већа
факултета или научног већа института констатује да је кандидат испунио услове из члана 70.
става 1. Закона, на основу извештаја Комисије коју је именовало одговарајуће веће.
Члан 3.
Звање истраживач-сарадник може стећи лице које је завршило магистарске студије, или
уписало докторске студије, а које је претходне нивое студирања завршило са укупном
просечном оценом најмање осам (8), које се бави научноистраживачким радом и има
објављене радове (што утврђује научно веће института сходно члану 59. Закона).
Истраживач сарадник бира се на седници научног већа института на основу извештаја
Комисије коју је то веће именовало.
Члан 4.
Свако лице које испуњава услове прописане Законом и овим правилником може да
поднесе захтев за покретање поступка за избор у звање истраживач-приправник и
истраживач-сарадник.
Поступак за избор у ово звање може покренути и Научно веће Института.
Захтев за покретање поступка из става 1. овог члана треба да садржи: пpопратно писмо
о предлогу за покретање поступка, доказ о уписаним докторским академским студијама или
доказ о звању магистра наука, доказ о укупној просечној оцени на претходним нивоима
студирања, кратку стручну биографију кандидата, списак објављених радова и копије тих
радова.
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Члан 5.
Поступак избора у истраживачко звање покреће се 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 у научноистраживачкој организацији.
Члан 6.
Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач-приправник и истраживачсарадник, научно веће, приликом покретања поступка за избор у звање, образује комисију од
најмање три члана који имају научно звање у научној области у којој кандидат стиче звање.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе научном
већу извештај.
Члан 7.
Извештај комисије садржи: биографске податке, преглед стручног и научног рада,
оцену стручног и научног рада кандидата за претходни изборни период, оцену о томе да ли
су испуњени услови за стицање звања, као и предлог одлуке Научном већу за одлучивање.
Извештај комисије учиниће се доступним јавности на начин утврђен општим актом
Института, најмање 15 дана пре доношења одлуке Већа.
Члан 8.
Одлуку о избору у звање истраживач-сарадник доноси Научно веће већином од
укупног броја чланова Научног већа.
Члан 9.
Научно веће дужно је да донесе одлуку о стицању звања истраживач-сарадник у року
од 90 дана од дана када је на седници већа покренут поступак за избор у то звање.
Уколико Научно веће не донесе одлуку о стицању звања истраживач-сарадник у року
из става 1. овог члана, лице које се бира у звање може у року од 15 дана да поднесе приговор.
Члан 10.
Научно веће дужно да у року од 30 дана од пријема приговора прихвати, или одбије
приговор. Ако прихвати приговор, образује комисију која понавља поступак избора у звање.
Научно веће доноси коначну одлуку о стицању звања истраживач-сарадник из става 2.
овог члана, најкасније 90 дана од дана пријема приговора.
Члан 11.
Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку примењеном
приликом његовог доношења.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Новом Саду, 02.02.2011.

Председник научног већа
Истраживачко-развојног института РТ-РК
проф. емеритус др Владимир Ковачевић
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