На основу Закона о научноистраживачкој делатности Републике Србије (Службени
гласник Републике Србије бр 110/2005) (у даљем тексту: Закон) и Члана 13. Статута
Истраживачко-развојног института РТ-РК (у даљем тексту: Институт), Научно веће
Истраживачко-развојног института РТ-РК (у даљем тексту: Веће) на својој редовној
седници одржаној 23.06.2010. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И ПРЕДЛОГА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА
И ИЗБОР У СТРУЧНА ЗВАЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се ближе утврђују послови и дужности Већа, његових тела и
органа, као и кандидата у утврђивању предлога за стицање стручних звања и активности у
доношењу одлуке о избору у стручно звање: стручни сарадник, виши стручни сарадник
или стручни саветник.
Члан 2.
Поступак за стицање стручног звања покреће одговарајућа организациона целина
Института, група радника или заинтересовано лице.
Захтев за избор у звање може поднети и лице које у моменту подношења захтева
није запослено у научноистраживачкој организацији.
За избор у стручно звање подноси се молба са основним биографским подацима,
потврда или оверена копија дипломе факултета, магистарске (односно мастер) или
докторске дипломе, као и оригинали сепарата или копије објављених радова, односно
доказа о испуњености услова предвиђених овим правилником.
Члан 3.
Председник Већа, на првој седници по приспећу предлога, упознаје Веће са молбом
за избор у звање кандидата. Веће на седници предлаже и утврђује комисију за избор.
Састав комисије за избор утврђује се јавним гласањем. Састав комисије за избор је
утврђен ако за њу гласа више од 50% присутних чланова Већа.
Члан 4.
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 бар једнака звању за које кандидат конкурише.
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Члан 5.
Достављени материјал из Члана 2. други став, мора бити у форми која омогућава
вредновање стручног рада и резултате кандидата.
Материјал садржи:
• стручну биографију (до 2 странице текста) у којој се наводе све стечене
квалификације и звања са датумима њиховог стицања, кретање у служби, обављене
специјализације, научна и стручна признања, награде, подаци о начину
учествовања у реализацији научноистраживачких или стручних и развојних
пројеката, активности на образовању кадрова, учешћу у међународној сарадњи и
др.;
• библиографију радова уређену по категоријама научног рада (опционално);
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У СТРУЧНА ЗВАЊА
Члан 6.
Звање стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен
дипломираног студента универзитета или завршене основне академске студије
универзитета и има објављене научне или стручне радове, остварене резултате у
примењеном истраживачко-развојном раду или патентом заштићене проналаске.
Бира са на период од пет година са могућношћу реизбора највише два пута.
Члан 7.
Звање виши стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен
магистра наука или завршене дипломске академске студије или специјалистичке
академске студије и 5 година радног стажа, запажене резултате у стручном раду
Резултати се доказују са најмање 5 објављених научних или стручних радова,
укључујући и патентом заштићене проналаске, или доказом о примени истраживачкоразвојних резултата у реалним условима.
Бира се на период од 5 година са могућношћу реизбора највише два пута.
Члан 8.
Звање стручни саветник може стећи сарадник који има академски степен доктора
наука и 6 година радног стажа или академски степен магистра наука (или завршене
дипломске академске студије или специјалистичке академске студије) и 10 година радног
стажа, запажене резултате у стручном раду.
Звање стручног саветника је трајно.
Члан 9.
Лицима која у међувремену буду изабрана у истраживачко, научно или наставно
звање – престаје стручно звање.
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УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 10.
Комисија за избор дужна је да у року од 30 дана поднесе Већу реферат о оцени
кандидата, сагласно условим за избор у тражено звање.
Реферат, не обимнији од 3 куцане стране, треба да садржи закључак и предлог
комисије за избор у звање сагласно условима за избор у тражено звање.
Члан 11.
Након увида и оцене Комисије Већа о потпуности поднетих материјала, секретаријат
Већа, целокупан материјал за избор у звање кандидата се доставља Библиотеци
Института, где остаје на увиду јавности 5 радних дана. Стручна биографија кандидата се
доставља свим члановима Већа.
На седници Већа на којој се утврђује предлог избора у стручно звање, члан Комисије
Већа усмено упознаје Веће са закључком реферата комисије и евентуалним приспелим
примедбама у току јавног излагања материјала.
Члан 12.
По завршетку расправе, Веће доноси одлуку о избору у стручно звање кандидата.
Избор у звање је потврђен ако за њега гласа 50% плус један члан свих чланова Већа.
Члан 13.
Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку примењеном
приликом његовог доношења.
Члан 14.
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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