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датум: 19. јануар 2021. 

Број: 2021-01-8/1 

 
На основу Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/2019), те 
у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, 
бр. 159/20) Научно веће Института БиоСенс – Истраживачко-развојног института за 
информационе технологије биосистема у Новом Саду на дан 19.01.2021. године доноси 

 
  

Правилник Института БиоСенс – Истраживачко развојног института за 
информационе технологије биосистема о поступку избора у истраживачка, научна 

и стручна звања 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђује поступак за стицање истраживачких, научних и 
стручних звања у Институту БиоСенс сходно Закону о науци и истраживањима 
(„Службени гласник РС“, број 49/2019), у даљем тексту Закон, и Правилнику о стицању 
истраживачких и научних звања .  

 

Члан 2. 
Научно веће Института врши избор у звања у складу са законским прописима, Статутом, 
овим правилником и другим општим актима.  
 

II ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧА 

 

Члан 3. 
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, истраживач може 
стећи, у складу са законом, 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 
1. 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. 
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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. Најмања просечна 
оцена мора се остварити на сваком од претходних степена односно нивоа студија 
појединачно. 
Истраживач-приправник бира се на период од три године, без права на реизбор, а звање 
стиче одлуком Научног већа Института. 
 

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. Најмања 
просечна оцена мора се остварити на сваком од претходних степена односно нивоа 
студија појединачно. 
Истраживач-сарадник бира се на период од четири године, без права на реизбор, а звање 
стиче одлуком Научног већа Института на основу извештаја комисије коју је то веће 
именовало.  
 

Члaн 6. 

Изузетно, звање истраживач-сарадник може стећи кандидат који је одбранио докторску 
дисертацију, бави се научно-истраживачким радом а пре тога није био биран ни у једно 
звање.  
 

Члан 7. 

Звање научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник може стећи 
истраживач који има академски, односно научни назив доктора наука и објављене и 
рецензиране научне радове и друге научноистраживачке резултате у складу са Законом 

о науци и истраживањима и Правилником о стицању истраживачких и научних звања. 

 

Члан 8. 

Истраживачи који нису изабрани у истраживачка или научна звања, а који раде на 
истраживачко-развојним пословима из области деловања Института могу бити изабрани 
у једно од стручних звања: стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни 
саветник уколико испуњавају бар један од следећих услова:  
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а) имају објављене научне и стручне радове; 
б) имају остварене резултате у истраживачко-развојном раду;  
в) имају патентом заштићене проналаске;  
г) имају стручно знање из специфичне области за потребе Института; 

д) учествују у одржавању лабораторија и/или погону експерименталних уређаја;  
 

Члан 9. 

Звање стручни сарадник може стећи кандидат који има завршене основне академске 
студије (бечелор) из области релевантне за рад Института. 

 

Члан 10. 

Звање виши стручни сарадник може стећи кандидат који испуњава следеће минималне 
услове: 

а) има звање мастера;  

б) има остварене резултате у истраживачко-развојном раду; 

в) има стручно знање из области за потребе Института. 

 

Члан 11. 

Звање стручни саветник може стећи кандидат који испуњава следеће минималне услове:  

а) има академски степен магистра наука или мастера; 

б) има барем један објављен научни рад; 

в) има стручно знање из специфичне области за потребе Института. 
 

III ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊА 

 

Члан 12. 

Поступак за стицање звања може да покрене свако лице запослено у Институту које 
сматра да испуњава услове за избор у звање.  

Захтев за избор у звање у складу са законом може поднети и лице које у моменту 
подношења захтева није запослено у Институту.  
Захтеви се подносе председнику Научног већа Института у папирној и електронској 
форми.  
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Поступак избора у научно, истраживачко или стручно звање покреће се у року од 30 
дана од дана подношења захтева за избор у звање. 

 

Члан 13. 

Неопходна документација за покретање поступка за избор у звање садржи:  
- молбу за покретање поступка,  
- потврду о стицању или оверену копију бечелор, магистарске (односно мастер) 

или докторске дипломе у зависности од звања у које се бира кандидат. Кандидати 
који су претходне нивое студирања завршили у иностранству обавезно прилажу 
копију дипломе, копију превода дипломе и копију потврде о њеној 
нострификацији, 

- све потребне доказе о испуњености услова за избор у звање у складу са законом, 

- оверену копију решења о претходном избору у звање у случају реизбора у звање 
научни сарадник, (ре)избора у звање виши научни сарадник или избора у звање 
научни саветник, 

- документ који садржи податке о кандидату,  

- библиографију објављених радова, техничких решења, патената, израђених 
пројеката, система експерименталних уређаја из периода који је релевантан за 
избор у звање, као и саме радове, 

- пратеће документе који доказују наводе изнесене у документу који садржи 
податке о кандидату.  

У случају када захтев не садржи све горе наведене прилоге, председник Научног већа 
обавештава кандидата о недостацима и захтева да потребан материјал допуни у року од 
седам дана. Уколико кандидат у датом року не допуни материјал, захтев за покретање 
поступка за избор у звање ће бити одбачен.  
 

Поступак избора у истраживачка звања 

Члан 14. 
Након пријема потпуног захтева за покретање поступка за избор у звање истраживач-

приправник, председник Научног већа уврштава захтев у дневни ред наредне седнице 
Научног већа, а потом Научно веће утврђује испуњеност услова за избор у звање 
истраживач–приправник и доноси одлуку о избору на истој седници.  

 

Приликом одлучивања за избор у звање истраживач-приправник чланови Научног већа 
дужни су да се о предлогу односно захтеву за избор у звање изјасне гласањем „ЗА” или 
„ПРОТИВ”. У случају да се члан Научног већа изјасни „ПРОТИВ” дужан је да достави 



 

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema 
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Srbija 

www.biosense.rs 
 

потписано писмено образложење неприхватања предлога односно захтева, које је 
саставни део записника седнице. 
 

Уколико Научно веће Института констатује да није компетентно за избор у звање 
истраживач-приправник или не располаже довољним бројем чланова Научног већа који 
могу да одлучују о предлогу дужно је да донесе Одлуку којом се констатује да не може 
да се покрене поступак за захтевани избор због одсуства компетенције или због 
нерасполагања довољним бројем чланова Научног већа који могу да одлучују о предлогу 
за избор. 

Члан 15. 

Након пријема потпуног захтева за покретање поступка за избор у звање истраживач-

сарадник, председник Научног већа уврштава захтев у дневни ред наредне седнице 
Научног већа и даје предлог Научном већу о покретању поступка за избор у звање 
кандидата.   
Предлог за покретање поступка за избор у звање, предлог састава комисије за стицање 
звања и комплетна документација кандидата доставља се електронском поштом свим 
члановима Научног већа у складу са Пословником о раду Научног већа Института 
БиоСенс. 

У случају примедби, одлука о предлозима се након расправе доноси на самој седници 
Научног већа већином од укупног броја чланова. 

 

Члан 16. 

Ради спровођења поступка за стицање звања, Научно веће, приликом покретања 
поступка за избор у звање, образује комисију од најмање три члана који имају научно 
или наставно звање у научној области у којој кандидат стиче звање, а у складу са 
законом.  
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном већу 
извештај о кандидату. Уколико комисија не достави извештај у датом року, поступак за 
избор у звање се обуставља. 
Уколико Научно веће Института констатује да није компетентно за избор у звање 
истраживач-сарадник или не располаже довољним бројем чланова Научног већа који 
могу да одлучују о предлогу дужно је да донесе Одлуку којом се констатује да не може 
да се покрене поступак за захтевани избор због одсуства компетенције или због 
нерасполагања довољним бројем чланова Научног већа који могу да одлучују о предлогу 
за избор. 
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Члан 17. 

Извештај комисије о кандидату достављају се у папирној и електронској форми 
председнику Научног већа.  
Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник садржи: име и презиме 
кандидата, податке о садашњем и претходном запослењу, преглед стручног и научног 
рада, оцену стручног и научног рада кандидата, мишљење о испуњености услова за 
стицање истраживачког звања, као и предлог Научном већу за одлучивање. 
 

Члан 18. 

Уколико комисија поднесе позитиван извештај Научном већу, на наредној седници 
Научног већа констатује се да је кандидат испунио услове из закона након чега се 
извештај комисије чини доступним/ставља се на увид јавности најмање 30 дана пре 
доношења одлуке или предлога Научног већа о избору кандидата. 
Извештај комисије у папирној форми ставља се 30 дана на увид јавности на огласну 
таблу Института док се извештај у електронској форми истовремено поставља на 
Интернет страну Института.  

 

Члан 19. 

Након истека 30 дана од када је извештај комисије стављен на увид јавности, председник 
Научног већа Института на наредној седници информише све чланове Научног већа о 
истеку законског рока и о евентуалним приговорима на Извештај који се након тога 
узимају у разматрање. У том случају, одлука се, након расправе, доноси на самој седници 
Научног већа већином од укупног броја чланова. 

 

Члан 20. 

Одлуку о избору у звање истраживач-сарадник доноси Научно веће већином од укупног 
броја својих чланова у складу са законом.  
 

Приликом одлучивања за избор у звање истраживач-сарадник чланови Научног већа 
дужни су да се о предлогу односно захтеву за избор у звање изјасне гласањем „ЗА” или 
„ПРОТИВ”. У случају да се члан Научног већа изјасни „ПРОТИВ” дужан је да достави 
потписано писмено образложење неприхватања предлога односно захтева, које је 
саставни део записника седнице. 
Научно веће дужно је да донесе одлуку о стицању звања истраживач-сарадник у року од 
90 дана од дана када је на седници Научног већа покренут поступак за избор у то звање. 
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Члан 21. 

Одлука о стицању звања се доноси у четири (4) 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, други 
примерак се чува у архиви Института, трећи примерак се чува у досијеу кандидата или 
се доставља институцији у којој је запослен кандидат, док се четврти примерак доставља 
надлежном министарству.  

 

Поступак избора у научна звања 

Члан 22. 

Након пријема потпуног захтева за покретање поступка за избор у научно звање, 

председник Научног већа уврштава захтев у дневни ред наредне седнице Научног већа 
и даје предлог Научном већу о покретању поступка за избор у звање кандидата.   
Предлог за покретање поступка за избор у звање, предлог састава комисије за стицање 
звања и комплетна документација кандидата доставља се електронском поштом свим 
члановима Научног већа у складу са Пословником о раду Научног већа Института 
БиоСенс. 

У случају примедби, одлука о предлозима се након расправе доноси на самој седници 
Научног већа већином од укупног броја чланова који имају право да одлучују. 

 

Члан 23. 

Ради спровођења поступка за стицање звања, Научно веће, приликом покретања 
поступка за избор у звање, образује комисију од најмање три члана који имају научно 
или наставно звање у научној области у којој кандидат стиче звање, а у складу са 
законом.  
Чланови комисије не могу бити у нижем звању од онога у које се бира кандидат.  
У поступку избора у научна звања најмање један члан комисије мора бити из друге 
научноистраживачке организације. 
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном већу 
извештај о кандидату. Уколико комисија не достави извештај у датом року, поступак за 
избор у звање се обуставља. 
Уколико Научно веће Института констатује да није компетентно за избор у научно звање 
или не располаже довољним бројем чланова Научног већа који могу да одлучују о 
предлогу дужно је да донесе Одлуку којом се констатује да не може да се покрене 
поступак за захтевани избор због одсуства компетенције или због нерасполагања 
довољним бројем чланова Научног већа који могу да одлучују о предлогу за избор. 
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Члан 24. 

Извештај комисије о кандидату доставља се у папирној и електронској форми 
председнику Научног већа.  
Извештај комисије садржи:  
- име и презиме кандидата за избор у научно звање, 

- податке о садашњем и претходном запослењу, 

- 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, и сл. 

- комплетну библиографију кандидата с пуним референцама груписаним према 
важећем Правилнику Министарства о стицању истраживачких и научних звања, уз 
јасну назнаку периода за који се кандидатов научни опус оцењује (код избора у виша 
научна звања, од одлуке научног или наставно-научног већа о предлогу за стицање 
претходног научног звања кандидата); 

- кратку анализу радова који кандидата квалификују за предложено научно звање,  
- цитираност објављених радова кандидата, 

- оцену самосталности кандидата уз детаљно образложење, 

- све видове кандидатовог ангажовања у руковођењу научним радом, квалитативне 
показатеље кандидатовог научног ангажмана и његовог доприноса унапређењу 
научног и образовног рада у области за коју се бира, 

- оцену успешности руковођења научним радом, 

- квантитативну оцену кандидатових научних резултата која мора задовољити 
минималне услове прописане законом,  

- приказ кандидатове делатности у образовању и формирању научних кадрова, 

- закључак с предлогом за одлучивање, 

- попуњен и потписан резиме Извештаја.  
У поступку стицања научних звања виши научни сарадник и научни саветник потребно 
је да извештај комисије садржи до пет најзначајнијих научних остварења у којима је 
доминантан допринос кандидата у периоду од последњег избора у научно звање. 

 

Члан 25. 

Уколико комисија поднесе позитиван извештај Научном већу, на наредној седници 
Научног већа констатује се да је кандидат испунио услове из закона након чега се 
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извештај комисије чини доступним/ставља се на увид јавности најмање 30 дана пре 
доношења одлуке или предлога Научног већа о избору кандидата. 
Извештај комисије у папирној форми ставља се 30 дана на увид јавности на огласну 
таблу Института док се Извештај у електронској форми истовремено поставља на 
Интернет страну Института.  

 

Члан 26. 

Након истека 30 дана од када је извештај комисије достављен на увид јавности, 

председник Научног већа Института на следећој седници информише све чланове 
Научног већа о истеку законског рока и о евентуалним приговорима на Извештај који се 
након тога узимају у разматрање. У том случају, одлука се, након расправе, доноси на 
самој седници Научног већа већином од укупног броја чланова који имају право да 
одлучују о стицању звања. 

 

Приликом одлучивања за избор односно реизбор у научна звања чланови Научног већа 
дужни су да се о предлогу за избор у звање изјасне гласањем „ЗА” или „ПРОТИВ”. У 
случају да се члан Научног већа изјасни „ПРОТИВ”, дужан је да достави потписано 
писмено образложење неприхватања предлога, које је саставни део записника седнице. 
Одлука научног већа може бити „УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ” или „НЕ 
УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ”. 

 

Члан 27. 

Право да одлучују о предлогу за стицање научног звања имају чланови Научног већа 
који су у истом или вишем научном звању или у еквивалентном наставном звању у 
односу на звање у које се кандидат бира. 
Одлуку о предлогу за избор у научно звање доноси Научно веће већином од укупног 
броја чланова већа који имају право да одлучују о избору у научно звање. 
Број чланова већа који одлучују о предлогу за избор у научно звање не може бити мањи 
од седам. 
 

Члан 28. 

Научно веће дужно је да предлог о стицању научног звања утврди у року од 90 дана од 
дана када је на седници научног већа покренут поступак за избор у научно звање. 
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Члан 29. 

Одлуку о предлогу за избор у научно звање, са одговарајућом документацијом, Научно 
веће доставља одговарајућем матичном научном одбору у случају избора и реизбора у 
звање научни сарадник, односно одговарајућем матичном научном одбору и Комисији 
за стицање научних звања у случају избора и реизбора у звање виши научни сарадник и 
избора у звање научни саветник. 

 

Поступак избора у стручна звања 

Члан 30. 

Након пријема потпуног захтева за покретање поступка за избор у стручно звање, 

председник Научног већа уврштава захтев у дневни ред наредне седнице Научног већа, 
а потом Научно веће утврђује испуњеност услова за избор у стручно звање и доноси 
одлуку о избору на истој седници.  

 

Члан 31. 

Одлуку о избору у стручна звања доноси Научно веће већином од укупног броја својих 
чланова.  
Научно веће дужно је да донесе одлуку о стицању стручног звања у року од 45 дана од 
дана пријема потпуног захтева за покретање поступка за избор у стручно звање. 

 

Члан 32. 

Одлука о стицању звања се доноси у четири (4) 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, други 
примерак се чува у архиви Института, трећи примерак се чува у досијеу кандидата, док 
се четврти примерак доставља надлежном министарству.  
 

Трајање звања и поступак реизбора 

Члан 33. 

Звање истраживач-приправник стиче се на период од три године без права реизбора.  
Звање истраживач-сарадник стиче се на период од четири године без права реизбора.  
Звање научног сарадника и вишег научног сарадника стиче се за период од пет година, 
без ограничења броја реизбора, а звање научног саветника је трајно. 
Стечена научна, односно истраживачка звања престају да важе избором у више звање 
или одузимањем звања. 




