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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ  
ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ИСТРАЖИВАЧКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА НА 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
Основни број 0601-208/2 од 21.03.2019. године са изменом и допуном број: 0601-208/8 од 

22.08.2019. године 
 
На основу Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС” 24/2016, 21/2017 и  38/2017) и 
члана 86 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом 
Сaду, број: 0601-796/15 од 17.12.2018. године, Настaвно-научно веће на 8 седници одржаној дана 
21.03.2019. године, донело је  
 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ИСТРАЖИВАЧКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 
Основне одредбе 
 

Члан 1. 
(1) Правилником о поступку стицања истраживачких и научних звања на Природно-
матемaтичком факултету Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник) ближе се 
уређује поступак за стицање истраживачких и утврђивање предлога за стицање   научних звања и 
друга питања која су од значаја за стицање истраживачких и научних звања. 
 

Члан 2. 
(1) Право на стицање научних односно истраживачких звања имају сва лица која испуњавају 
услове у складу са Законом о науци и истраживањима“ (Сл.гласник РС" број:49/2019)  (у даљем 
тексту: Закон), Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача, као и овим Правилником.  

 
Члан 3. 

(1) Поступак избора у истраживачко и научно звање спроводи Изборно веће одговарајућег 
департмана као  Научно веће у складу са чланом 69 став 2 Статута Факултета. 
 
Истраживачка и научна звања 
 

Члан 4. 
(1) 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 у складу са Законом.  
 



Члан 5. 
(1) 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. 
 
Истраживачка звања 
 

Члан 6. 
(1) 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. Истраживач приправник бира се на период од три године, а 
звање стиче одлуком Изборног већа департмана на образложени предлог одговарајуће катедре. 
(2) 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 рецензирани научни рад. 
(3) Истраживач сарадник бира се на период од четири године, без права на реизбор, а звање 
стиче одлуком Изборног већа департмана на основу извештаја комисије коју је то веће 
именовало. 
(4) Најмања просечна оцена из става 1 и 2 мора се остварити на сваком од предходних нивоа 
студија појединачно. 
(5) Истаживач-сарадник је у обавези да у року утврђеном прописима о високом образовању 
заврши докторске академске студије и има објављене научне радове. 
 
Научна звања 
 

Члан 7. 
(1) Звање научни сарадник може стећи истраживач који има академски односно научни назив 
доктора наука и објављене и рецензиране научноистраживачке  радове и друге 
научноистраживачке резултате у следећим категоријама:  1) монографије; 2) поглавља у 
књигама, односно чланке у тематским зборницима радова; 3) научне чланке у часописима  
међународног  и водећег националног ранга; 4) техничка решења; 5) патенте;  6) научне радове 
саопштене на научним скуповима, објављене у целини или изводима;  7) научне критике и 
полемике, приказе, преводе, односно лексикографске одреднице, и који укупним научним 
радовима показује да је оспособљен за самостални научноистраживачки рад, у складу са Законом, 
а према критеријумима Правилника о поступку и начину вредновања  и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача и који укупним научним радом и 
квалитетом научноистраживачког рада доприноси развоју одговарајуће научне области. 
(2) Звање научног сарадника стиче се за период од пет година, без ограничења броја реизбора. 
 

Члан 8. 
(1) Звање виши научни сарадник може стећи истраживач који има академски односно  научни 
назив доктора наука и објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке 
резултате у следећим категоријама: 1) монографије међународног и водећег националног ранга; 
2) поглавља у књигама, односно чланке у тематским зборницима радова међународног и водећег 
националног ранга; 3) научне чланке у часописима водећег међународног и водећег националног 
ранга; 4) техничка решења; 5) патенте; 6) научне радове саопштене на научним скуповима 
међународног и водећег националног ранга, објављене у целини или изводима; 7) научне 
критике и полемике, приказе, преводе, односно лексикографске одреднице, да има цитираност, 
међународну сарадњу, руковођење пројектима потпројектима или пројектним задацима у складу 
са Законом, а према критеријумима Правилника о поступку и начину вредновања, и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача и који укупним 



научним радом и квалитетом научноистраживачог рада доприноси развоју одговарајуће научне 
области. 
(2) Звање  вишег научног сарадника стиче се за период од пет година, без ограничења броја 
реизбора. 
 

Члан 9. 
(1) Звање научног саветника може стећи истраживач који има академски, односно научни назив 
доктора наука и објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке резултате 
у следећим категоријама: 1) монографије међународног и водећег међународног ранга; 2) 
поглавља у књигама, односно чланке у тематским зборницима радова међународног и водећег 
међународног ранга; 3) научне чланке у часописима међународног и водећег међународног 
ранга; 4) техничка решења; 5) патенте; 6) научне радове саопштене на научним скуповима 
међународног и водећег националног ранга, објављене у целини или изводима; 7) научне 
критике и полемике, приказе, преводе, односно лексикографске одреднице, 8) да има 
цитираност, међународну сарадњу, 9) руковођење пројектима или потпројектима; 10) 
руковођење пројектима или учешће у научном раду са кандидатима који реализују своје 
докторске дисертације, а према критеријумима Правилника о поступку и начину вредновања, и 
квантитативном  исказивању научноистраживачких резултата истраживача и који укупним 
научним радом и квалитетом научноистраживачког рада доприноси развоју одговарајуће научне 
области. 
(2) Звање  научног саветника је трајно.  
 
Поступак избора у звање 
 

Члан 10. 
(1) Свако лице које сматра да испуњава услове прописане Законом може да поднесе захтев за 
покретање поступка за избор у научно односно истраживачко звање на Факултету. 
(2) Истраживачи запослени на Факултету захтев подносе, искључиво, на Факултету. Изузетно, 
истраживач може поднети захтев и другом факултету, ако факултет где је истраживач запослен 
нема компетентно научно веће за област кандидата, уз образложено мишљење научног већа 
факултета где је истраживач запослен. 
(3) Поступак за избор у научно односно истраживачко звање може покренути и Изборно веће 
департмана. 
(4) Поступак за избор у научно односно истраживачко звање покреће се у року од 30 дана од дана 
подношења захтева за избор у научноистраживачко звање. 
(5) Захтев за избор у научно, односно истраживачко звање може поднети и лице које у моменту 
подношења захтева није запослено на Факултету. 
(6) Захтев за избор у научно, односно истраживачко звање подноси се Изборном већу 
одговарајућег департмана. 
(7) Поступак за избор у истраживачко и научно звање спроводи Изборно веће одговарајућег 
департмана. 
 
 Поступак избора у истраживачко звање 

 
Члан 11 

(1) Поступак  стицања звања истраживача приправника покреће одговарајућа катедра  
образложеним предлогом. 
(2) Предлог из става 1 овог члана,   упућује се  Изборном већу департмана. 
(3)  У прилогу предлога из става 1 овог члана, достављају се докази  да предложени кандидат  
испуњава услове за стицање звања истраживача приправника  и то: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним мастер академским студијама кандидата, потврду о уписаним докторским 
студијама кандидата , биографију кандидата и библиографију. 



(4) Изборно веће департмана утврђује испуњеност услова за избор у звање истраживач-
приправник и доноси одлуку о избору на истој седници. 
(5) Одлуку о избору истраживача приправника доноси Изборно веће департмана  већином  од 
укупног броја чланова Већа. 
 

Члан 12 
(1) Уз  захтев за избор у звање истраживача-сарадника, заинтересовано лице подноси следећу 
документацију. 
 - оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер студијма, 
 - потврду о уписаним докторским студијама, 
 - потврду о пријављеној теми докторске дисертације, 
 - биографију кандидата, 
 - библиографију. 
 

Члан 13 
(1) Поступак избора у звање истраживача-сарадника покреће се у року од 30 дана од дана 
подношења захтева за избор у звање. 
(2) По пријему захтева, Изборно веће департмана именује на  предлог Већа департмана, комисију 
од најмање три члана који имају научно, односно одговарајуће наставно звање у научној области 
у којој  кандидат стиче звање,  од којих је најмање један члан није запослен на Факултету. 
(3) Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Изборном већу 
департмана Извештај који садржи: име  и презиме кандидата за избор у звање истраживача-
сарадника, податке о садашњем и претходном запослењу, преглед стручног и научног рада, оцену 
научног и стручног рада кандидата за  предходни изборни период, оцену о томе да ли су 
испуњени услови за стицање истраживачког звања као и предлог Изборном већу департмана за 
одлучивање. 
(4) Извештај Комисије се подноси на одговарајућем обрасцу у 4 примерка и у електронској 
форми, pdf формату. 
(5) Пре усвајања Извештаја из става 3 овог члана, Извештај се ставља на увид јавности  30 дана на 
начин утврђен општим актима Факултета и Универзитета у Нoвом Саду у поступку избора у 
звање наставника и сарадника. 
 

Члан 14 
(1) Одлуку о избору у звање истраживач-сарадник доноси Изборно веће департмана већином 
од укупног броја чланова Већа. 
 

Члан 15 
(1) Изборно веће департмана дужно је да донесе одлуку о стицању звања истраживача у року од 
90 дана од дана када је на седници Изборног већа департмана покренут поступак избора у звање. 
(2) Уколико Изборно веће департмана не донесе одлуку о стицању звања истраживача у року из 
става 1 овог члана, лице које се бира у звање може у року од 15 дана  од истека тог  рока да  
поднесе приговор надлежном матичном научном одбору. 

 
Члан 16 

(1) Сваке године, Изборно веће департмана оцењује рад истраживача-приправника и 
истраживача-сарадника, на основу извештаја ментора о успештности истраживача на студијама и 
у научном раду. 
 
Поступак избора у научна звања 
 

Члан 17 
(1) Уз захтев за избор у научно звање кандидат подноси: 



 - оверену фотокопију дипломе о стеченом звању доктора наука 
 - биографију, 
 -библиографију  са прилозима (монографију, научне радове, саопштења и сл), 
 - податке о цитираности, 
 - податке о ангажовањима у научном и образовном раду, 
 - податке о учествовању у формирању научних кадрова, 
 - прилоге. 
 

Члан 18 
(1) Истраживач са научним звањем или факултет у којој је истраживач запослен, покрећу 
поступак за стицање вишег звања, односно реизбора, шест месеци пре истека периода на који су 
бирани у одређено звање. 
(2)  По пријему захтева, Изборно веће департмана именује на  предлог Већа департмана, комисију 
од најмање три члана који имају научно, односно одговарајуће наставно звање у научној области 
у којој  кандидат стиче звање,  од којих је најмање један члан није запослен на Факултету. 
 (3) Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Изборном већу 
департмана Извештај на прописаном обрасцу. 
(4) Извештај из става 3 овог члана садржи: биографске податке о кандидату, комплетну 
кандидатову библиографију са  референцама разврстаним према категоријама научног рада уз 
јасну назнаку периода за који се кандидат оцењује, анализу радова који кандидата квалификују 
за предложено звање, цитираност кандидатових објављених радова, све видове кандидатовог 
ангажовања у руковођењу научним радом, квалитативне показатеље кандидатовог научног 
ангажмана и његов допринос унапређењу научног и образовног рада у области у којој се бира, 
табелу са квантитативном оценом кандидатовних научних резултата,  увид у кандидатову 
делатност на образовању и формирању научних кадрова, закључак са предлогом за одлучивање, 
потписан и попуњен резиме извештаја, прилоге којима се могу документовати наводи у 
извештају. 
(5) Извештај Комисије се подноси у седам примерака и у електронској форми, pdf формату. 
(6) Резиме Извештаја Комисија доставља у 17 примерака и у електронској форми, pdf формату. 
 

Члан 19 
(1) По пријему, Извештај се ставља на увид јавности 30 дана на начин утврђен општим актима 
Факултета и Универзитета у Новом Саду у поступку избора у звање наставника и сарадника. 
(2) Након увида јавности, Изборно веће департмана одлучује о утврђивању предлога за стицање 
научног звања. Право да одлучују о томе имају истраживачи у истом или вишем научном звању  
или еквивалентном  наставном звању у односу на оно у које се кандидат бира. 
(3) Одлуку о предлогу за избор у научно звање доноси Изборно веће департмана већином од 
укупног  броја чланова који имају право да одлучују о избору у научно звање. 
(4) Број чланова Изборног већа департмана који имају право да одлучују не може бити мањи од 
седам (7). 
 
 

Члан 20 
(1) Изборно веће  департмана које утврђује предлог за избор у научно звање дужно је да 
утврди предлог о стицању научног звања у року од 90 дана од дана када је на седници Изборног 
већа департмана покренут поступак за избор у научно звање. У случају да Изборно веће 
департмана на одржаној седници не утврди предлог, кандидат, уз одговарајући доказ има право 
да поднесе захтев за избор у звање матичном научном одбору односно комисији за стицање 
научних звања, у зависности од звања у које се бира, с тим што задржава постојеће звање до 
окончања поступка. 
 
 



Члан 21 
(1) Одлуку  о предлогу за избор у научно звање уз одговарајућу документацију Изборно веће 
департмана доставља одговарајућем матичном научном одбору и Комисији за стицање научног 
звања. 
 
Поступак реизбора и ранијег избора 
 

Члан 22 
(1) Реизбор је поступак поновног стицања истог звања за кандидате који нису стекли више 
научно звање. 
(2) Ближи услови за реизбор, као и поступак реизбора уређују се актом о поступку и начину 
вредновања, и квантитатином исказивању научноистраживачких резултата истраживача. 
(3) Поступак за стицање вишег звања може се покренути и раније, на образложени захтев  Већа 
департмана или истраживача. 
 
 
Начин вредновања научноистраживачких резултата истраживача 
 

Члан 23 
(1) Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача за сваку научну област утврђене су тражене врсте 
и квантитативни минимум резултата, као и критеријуми за оцену квалитета 
научноистраживачког рада, које треба испунити за стицање научног звања, односно реизбора у 
научно звање. 

 
Члан 24 

(1) Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 
 
                     Д Е К А Н  
      Природно-математичког факултета 
 
     Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор 
 
 
 
 За тачност отправка: 
 
       Секретар Факултета 
 
 
            Гордана Ужар, дипл.првник 


