
На основу члана 69. став 3. Закона о научноистраживачкој делатности 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 110/2005, 50/2006-
испр., 18/2010 и 112/2015) (у даљем тексту: Закон), члана 17. Правилника о 
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“ број 
24/2016) и члана 40. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу“ број 8/2014), Сенат Универзитета у Нишу на седници која је одржана 
11.07.2016. године донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ СТИЦАЊА ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ 
СПРЕМОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се начин стицања звања истраживача у 
складу са чланом 69. став 2. и став 3. Закона о научноистраживачкој 
делатности.  

Истраживач, у смислу Закона о научноистраживачкој делатности, 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 тим Законом.  

У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, 
истраживач може стећи истраживачко звање: истраживач-приправник и 
истраживач-сарадник, и научно звање: научни сарадник, виши научни 
сарадник и научни саветник. 

Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у 
звања из става 3. овог члана, а раде на истраживачко-развојним пословима, 
имају објављене научне и стручне радове или остварене резултате у 
истраживачко-развојном раду или патентом заштићене проналаске, јесу: 
стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветник. 

 
II УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

 
Члан 2. 

Лица која нису изабрана у истраживачка или научна звања, а која раде 
на истраживачко-развојним пословима, за стицање звања у смислу члана 69. 
став 2. Закона о научноистраживачкој делатности, морају испуњавати бар 
један од општих услова, и то:  

а) имају објављене научне и стручне радове;  
б) имају остварене резултате у истраживачко-развојном раду;  
в) имају патентом заштићене проналаске;  
г) учествују у одржавању и/или погону експерименталних уређаја;  
д) имају израђене пројекте система експерименталних уређаја;  
Услови за стицање звања су:  



• Звање стручни сарадник може стећи кандидат који има:  
− завршене основне академске студије или студије за стицање VII-1 

степена стручне спреме у трајању од најмање четири године,   
− две афирмативне препоруке од истраживача, који имају научна 

звања у складу са Законом о научноистраживачкој делатности 
и/или наставника универзитета, односно факултета из научне 
области из које је кандидат који се бира, и  

− најмање (1) један остварен резултат из става 1. овог члана.  

• Звање виши стручни сарадник може стећи кандидат који има:  
− академски назив магистра наука и 5 година радног стажа у 

струци, или  

− завршене мастер академске студије студије или студије за 
стицање VII-1 степена стручне спреме у трајању од најмање 
четири године и 7 година радног стажа у струци, или  

− завршене специјалистичке академске студије и 10 година радног 
стажа у струци.  
 

Кандидат мора да има и две афирмативне препоруке од истраживача 
који имају научна звања у складу са Законом о научноистраживачкој 
делатности и/или наставника универзитета, односно факултета, из научне 
области за коју се бира и најмање (3) три остварена резултата из става 1. 
овог члана. 

• Звање стручни саветник може стећи кандидат који има:  
− научни назив доктора наука и најмање 5 година радног стажа у 

струци, или  
− академски назив магистра наука и најмање 10 година радног 

стажа у струци, или 
− завршене мастер академске студије или студије за стицање VII–1 

степена стручне спреме у трајању од најмање четири године и 
најмање 15 година радног стажа у струци. 

Кандидат мора да има и две афирмативне препоруке од истраживача 
који имају научна звања у складу са Законом о научноистраживачкој 
делатности и/или наставника универзитета, односно факултета, из научне 
области за коју се бира, као и најмање (5) пет остварених резултата из става 
1. овог члана.  

Резултати из категорија М10 и М40 Правилника о поступку, начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача се не узимају у обзир уколико кандидат не испуњава 
одговарајуће услове о броју самоцитата у монографијама односно 
поглављима у књигама.  



 
III ПОСТУПАК СТИЦАЊА ЗВАЊА 

 
Подношење захтева за стицање звања 

 
Члан 3. 

Поступак за стицање звања из члана 2. овог Правилника покреће  
наставно-научно веће факултета у саставу Универзитета у Нишу или 
заинтересовано лице.  

Захтев за избор у звање може поднети и лице које у моменту 
подношења захтева није запослено на неком од факултета Универзитета у 
Нишу.  

Захтев се подноси Универзитету у Нишу у папирној и електронској 
форми.  

Потребна документација 
 

Члан 4. 
Уз Захтев за покретање поступка за избор у звање доставља се : 
− биографија кандидата,   
− оверена копија дипломе о стеченом стручном, академском или научном 

називу, 
− докази о испуњавању услова који су одређени овим Правилником,  
− оригинали сепарата или копије објављених радова,  
− технолошка решења, патенти,  
− две афирмативне препоруке наставника из научне области за коју се 

кандидат бира,  
− предлог за састав Комисије за избор у звање. 

Кандидати који су претходне нивое студирања завршили у иностранству 
прилажу оверену копију дипломе, превод дипломе на српски језик 
овлашћеног преводиоца и оверену копију решења надлежног органа о 
признавању дипломе.  

У случају кад захтев не садржи све наведене прилоге, проректор за 
научноистраживачки рад писмено обавештава кандидата о недостацима и 
захтева допуну материјала у року од петнаест дана од дана пријема 
обавештења о недостацима.  

Ако кандидат у датом року не отклони недостатке, захтев за покретање 
поступка за избор у звање биће одбачен решењем ректора Универзитета у 
Нишу, због непотпуне документације.  

Решење ректора о одбацивању захтева због непотпуне документације је 
коначно.  

 
 
 
 



Комисија за оцену испуњености услова за стицање звања истраживача 
 

Члан 5. 
Ректор Универзитета у Нишу образује Комисију за оцену испуњености 

услова за стицање звања истраживача (у даљем тексту: Комисија).  
Комисију чине три (3) члана који имају научно звање у складу са 

Законом о научноистраживачкој делатности или наставно звање (доцент, 
ванредни или редовни професор), у научној области из које се кандидат 
бира, а који нису аутори афирмативних препорука, које кандидат прилаже уз 
захтев.  

Комисија сачињава извештај о кандидату за избор у звање из члана 2. 
овог Правилника.   

Извештај Комисије и резиме 
 

Члан 6. 
Комисији се доставља захтев кандидата са свим прилозима у року од 

седам дана од дана именовања Комисије. 
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана пријема захтева 

кандидата са прилозима поднесе Извештај у папирној и електронској форми 
Универзитету.  

Извештај комисије садржи:  
• Стручну биографију кандидата у којој се наводе све стечене 

квалификације и звања са датумима њиховог стицања, кретање у 
служби, обављене специјализације, научна и стручна признања, 
награде, податке о начину учествовања у реализацији 
научноистраживачких или стручних и развојних пројеката, активности 
на образовању кадрова, учешћу у међународној сарадњи,  

• Комплетну библиографију кандидата са пуним референцама груписаним 
и исказаним према важећем Правилнику о поступку, начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата,  

• Анализу радова, технолошких решења или патената који кандидата 
квалификују за предложено звање,  

• Анализу учешћа у истраживачким, научним или стручним пројектима,  
• 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 са предлогом за одлучивање. 
 
 



Стављање извештаја Комисије на увид јавности 
 

Члан 7.  
Извештај Комисије у папирној форми ставља се 30 дана на увид 

јавности у Универзитетској библиотеци, а Извештај у електронској форми 
истовремено се поставља на интернет страницу Универзитета.  

Приговори на извештај комисије достављају се Универзитету у Нишу у 
писаној и електронској форми.  

После истека рока за достављање приговора, проректор за 
научноистраживачки рад доставља приговоре Комисији са захтевом да 
Комисија одговори на наводе у приговорима, у року од 15 дана од дана 
пријема приговора.  

 
Доношење одлуке о избору у звање 

 
Члан 8. 

Одлуку о избору кандидата у звање из члана 2. овог Правилника 
доноси одговарајуће научно-стручно веће, у завсности од научне области из 
које је  кандидат који подноси захтев за избор у звање. 

Члановима научно-стручног већа доставља се захтев кандидата, сва 
документација коју је кандидат поднео, извештај Комисије, приговори на 
извештај Комисије ако их је било и одговор Комисије на приговоре.  

Научно-стручно веће доноси одлуку о избору у звање, по правилу, у 
року од 90 дана од дана када је примљен захтев за покретање поступка 
избора у звање.  

 
Право приговора на одлуку научно-стручног већа  

 
Члан 9. 

Ако научно-стручно веће не изабере кандидата у звање, подносилац 
захтева за избор у звање има право приговора на одлуку научно-стручног 
већа.  

Приговор се подноси Сенату Универзитета у Нишу у року од петнаест 
дана од дана уручења одлуке научно-стручног већа.  

Члановима Сената доставља се приговор подносиоца захтева и сва 
документација коју је разматрало научно-стручно веће приликом доношења 
првостепене одлуке.  

Сенат може прихватити приговор подносиоца и изабрати кандидата у 
звање или одбити приговор.  

Сенат одлучује о приговору, по правилу, у року од 60 дана од дана 
подношења приговора.  

Одлука Сената по приговору је коначна.  
 
 
 
 



Трајање звања 
 

Члан 10. 
Звања из члана 2. овог Правилника стичу се на период од 5 година са 

могућношћу два реизбора, изузев звања стручни саветник које се стиче на 
неодређено време.  

У трајање звање стручног сарадника или вишег стручног сарадника  не 
рачуна се време које је истраживач провео на породиљском одсуству, војној 
вежби, служењу војног рока и непрекидном боловању дужем од годину дана. 

Стечена звања престају да важе: истеком периода за који је истраживач 
биран, избором у више звање, као и одузимањем звања.  

 
Одузимање звања 

 
Члан 11.  

Звање из члана 2. овог Правилника може се одузети:  
− ако се сазнају чињенице из којих произлази да у тренутку избора у 

звање кандидат није испуњавао услове прописане овим Правилником; 
или 

− ако се утврди да резултати на основу којих је кандидат изабран у звање 
представљају плагијат или садрже другу врсту кршења етичких норми у 
науци и научноистраживачкој делатности. 

Поступак одузимања звања може покренути научноистраживачка 
организација из научне области из које је додељено звање, а физичко лице 
може покренути овај поступак ако има научно звање у складу са Законом о 
научноистраживачкој делатности или наставно звање (доцент, ванредни или 
редовни професор).  

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Гласнику Универзитета у Нишу“.   
 
 
 

СНУ број 8/16-01-005/16-003 
У Нишу, дана 11.07.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
Проф. др Драган Антић,с.р. 

 


