ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 011-15/2020-000
Датум: 21.10.2020. године
На основу члана 63. став 1. тачка 7) и члана 75. став 3 Закона о науци и истраживањима («Службени
гласник Републике Србије», бр. 49/2019) (у даљем тексту: Закон), и члана 36. став 1. тачка 7) Статута
Института за нуклеарне науке „Винча“ (у даљем тексту: Институт), директор Института за
нуклеарне науке „Винча“ – Института од националног значаја за Републику Србију – Универзитета
у Београду, ул. Мике Петровића – Аласа бр. 12-14, Београд – Винча, је дана 21.10.2020. године,
донео
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ СТРУЧНИХ ЗВАЊА
у
Институту за нуклеарне науке „Винча“
Институту од националног значаја за Републику Србију
Универзитета у Београду
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин стицања стручних звања, у складу са законским и
подзаконским прописима којима је уређена ова материја.
Истраживач, у смислу Закона, јесте лице са најмање високом стручном спремом, односно са најмање
завршеним основним академским студијама, које ради на научноистраживачким и развојним
пословима и које је изабрано у звање, ускладу са Законом о науци и истраживањима.
Истраживачи који нису изабрани у истраживачка или научна звања, а који раде на истраживачкоразвојним пословима из области делатности Института и испуњавају бар један од следећих услова:
а) имају објављене научне и стручне радове или
б) имају остварене резултате у истраживачко-развојном раду или
в) имају патентом заштићене проналаске.
могу бити изабрани у следећа стручна звања:
• стручни сарадник,
• виши стручни сарадник,
• стручни саветник.
Члан 2.
Услови за стицање стручних звања су:
•
Звање стручни сарадник може стећи кандидат који има завршене основне академске студије или
специјалистичке струковне студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, две афирмативне препоруке
наставника или руководиоца, као и бар један остварен резултат из члана 1 овог Правилника.
•
1)
2)

Звање виши стручни сарадник може стећи кандидат који има:
завршене Мастер академске студије и 5 година радног искуства у струци или
завршене основне академске студије или специјалистичке струковне студије у обиму од најмање

240 ЕСПБ бодова и 7 година радног искуства у струци.
Кандидат мора имати и две афирмативне препоруке наставника или руководилаца, као и бар три остварена
резултата из Члана 1 овог Правилника.
• Звање стручни саветник може стећи кандидат који има бар:
а) завршене докторске студије и 5 година радног искуства или
б) завршене мастер академске студије и 10 година радног искуства у струци или
в) завршене основне академске студије или специјалистичке струковне студије у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова и 12 година радног искуства у струци.
Кандидат мора да има и две афирмативне препоруке наставника или руководилаца, као и бар пет
остварених резултата из Члана 1 овог Правилника.
Резултати из категорија М10 и М40 важећег Правилника о поступку и начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) се не узимају у обзир уколико кандидат не
испуњава одговарајуће услове Министарства о броју самоцитата у монографијама односно
поглављима у књигама.
II ПОСТУПАК СТИЦАЊА ЗВАЊА
Право подношења захтева за стицање стручног звања
Члан 3.
Поступак за стицање стручног звања покреће заинтересовано лице. Захтев се подноси секретару
Научног већа.
Захтев за избор у звање може поднети и лице које у моменту подношења захтева није запослено у
Институту.
Захтеви се подносе секретару Научног већа у папирној и електронској форми.
Неопходна документација
Члан 4.
За избор у стручно звање подноси се молба за покретање поступка с предлогом састава Комисије за
избор у стручно звање, кратка биографија кандидата, потврда или оверена копија дипломе
факултета, магистарске (односно мастер) или докторске дипломе, као и оригинали сепарата или
копије објављених радова, технолошких решења, патената, израђених пројеката система
експерименталних уређаја, две афирмативне препоруке наставника или руководилаца које се односе
на период од бирања у последње стручно звање као и сви потребни докази о испуњености услова
предвиђених овим Правилником.
Кандидати који су претходне нивое студирања завршили у иностранству обавезно прилажу копију
дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о њеној нострификацији.
У случају кад захтев не садржи све горенаведене прилоге, секретар Научног већа обавештава
кандидата о недостатку и захтева да се потребан материјал допуни и достави 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 најмање седам дана пре
идуће
седнице Научног већа. Некомплетан или накнадно послат материјал неће бити уврштен у дневни ред
идуће седнице Научног већа.
Формирање Комисије за оцену испуњености услова за избор у звање
Члан 5.
Поступак избора у стручно звање покреће се у року од 30 дана од дана подношења захтева за избор у
звање.
Ради спровођења поступка за стицање стручних звања, Научно веће приликом покретања поступка за
избор прихвата предложену Комисију за оцену испуњености услова за избор у звање од три члана који
имају научно звање у научној дисциплини у којој кандидат стиче звање. Два члана Комисије (од којих
је првонаведени члан истовремено и председник комисије) морају бити запослени у Институту.
Предлог чланова Комисије за све кандидате за стицање стручних звања се доставља електронским
путем члановима Научног већа најкасније седам дана пре идуће седнице Научног већа. Уколико у
року од 48 сати не стигне ниједна примедба на састав Комисије, сматра се да је предложена Комисија
једногласно изабрана што се констатује на самој седници Научног већа.
Чланови Научног већа шаљу своје образложене примедбе на предлоге састава Комисија у писаној
форми на електронску адресу секретара Научног већа (sekretar.nv@vin.bg.ac.rs). У том случају, одлука
се, након расправе, доноси на самој седници Научног већа већином од укупног броја присутних
чланова Научног већа.
У изузетним случајевима (болест, службено одсуство,...) члан Научног већа може предати своје примедбе
на материјал непосредно пред почетак седнице Научног већа у том случају се, након расправе, одлука
доноси на самој седници Научног већа већином од укупног броја присутних чланова Научног већа.
Извештај Комисије и резиме
Члан 6.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана формирања поднесе потписан Извештај у папирној и
електронској форми Већу.
Извештај комисије садржи:







Стручну биографију кандидата у којој се наводе све стечене квалификације и звања с
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,...
Комплетну библиографију кандидата с пуним референцама груписаним према важећем
Правилнику Министарства о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата (М фактори),
Кратку анализу радова, техничких решења или патената који кандидата квалификују за
предложено стручно звање,
Кратку анализу учешћа у одржавању и/или погону експерименталних уређаја и пројеката
система експерименталних уређаја,
Кратку анализу конкретних стручних/експертских знања која је кандидат стекао у претходном




периоду (технолошки поступци и/или комплетне технологије којима је овладао, којима је
руководио или руководи, учешће у производњи, коришћењу, одржавању и унапређењу раније
развијених производа, програмских система, нових метода, софтверских пакета и сл.)
Закључак с предлогом за одлучивање Већу,
Попуњен и потписан резиме Извештаја.

Основу резимеа представља одговарајући документ Министарства који се попуњава приликом
избора у научна звања.
Извештај Комисије у папирној форми ставља се 30 дана на увид јавности на интернет страници
Института, информација о томе се истовремено објављује на Интернет страни Института.
Доношење одлуке Већа
Члан 7.
Чланови Научног већа шаљу своје образложене примедбе на Извештај у писаној форми на
електронску адресу секретара Научног већа (sekretar.nv@vin.bg.ac.rs). Одлука се, након расправе,
доноси на самој седници Већа већином од укупног броја присутних чланова Већа.
Научно веће је дужно да донесе одлуку о стицању стручног звања у року од 90 дана од дана када је
на седници Већа покренут поступак за избор у то звање.
Одлука о стицању стручног звања се доноси у два (2) примерка које у року од десет дана од дана
усвајања
потписује председник Научног већа Института. Потписане одлуке се оверавају печатом Института.
Један примерак одлуке преузима кандидат од техничког секретара Научног већа док се други
примерак чува у архиви Већа.
У случају када је кандидат запослен у Институту, копије одлуке се достављају: кадровској служби и
одговарајућој организационој јединици Института.
Право приговораж
Члан 8.
Уколико Начно веће не донесе одлуку о стицању стручног звања у року из става 3. члана 7., лице које се
бира у звање може у року од 15 дана да поднесе Директору Института.
Директор Института, је дужан да у року од 30 дана од пријема приговора прихвати, или одбије приговор.
Ако Директор Института прихвати приговор, образује комисију која понавља поступак избора у звање.
Коначна одлука о стицању стручног звања мора бити донета најкасније 90 дана од дана пријема приговора.
Трајање звања
Члан 9.
Стручна звања из Члана 2. овог Правилника су трајна.
Стечено Стручно звање се задржава и у случају избора у више стручно звање, избором у истраживачко или

