
 На основу члана 69. став 3. Законa о научноистраживачкој делатности 

("Службени гласник РС", бр. 110/2005, 50/2006 и 18/2010), декан Грађевинског 

факултета Суботица, дана 23. 10. 2012, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СТИЦАЊА ЗВАЊА 

ИСТРАЖИВАЧА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ 
 

 

Члан 1 

 

Овим Правилником утврђује се начин стицања звања истраживача са 

високом стручном спремом који нису изабрани у звања: истраживач-приправник,  

истраживач-сарадник, научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. 

 

Члан 2 

 

Звања истраживача са високом стручном спремом су: стручни сарадник, 

виши стручни сарадник и стручни саветник (у даљем тексту – истраживачи). 

 

Члан 3 

 

У звања истраживача из члана 2, могу се изабрати лица која имају намање 

високу стручну спрему и раде на истраживачко-развојним пословима а имају имају 

објављене научне, стручне радове или остварене резултате у истраживачко-

развојном раду или патентом заштићене проналаске.  

 

Члан 4 

 

Избор у звање истраживача врши декан Факултета на предлог Комисије за 

избор истраживача.  

 

Комисију за избор истраживача образује декан Факултета.   

 

Стицање звања истраживача и заснивање радног односа истраживача врши  

се  у складу  са законом, општима актима Факултета и овим Правилником. 

 

Члан 5 

 

Испуњеност услова за избор у звање истраживача оцењује се на основу  

резултата:  

1. објављених начних или стручних радова 

2. остварених резултата у истраживачко-развојном раду 

3. остварних патентом заштићених проналазака 
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4.  ангажовања у  развоју истраживачке делатности факултета 

5. доприноса  академској и широј заједници. 

 

Члан 6 

 

Извештај о кандидатима за избор у звање истраживача садржи наводе за   

оцену свих  резултата  рада   кандидата  из   члана 5. овог Правилника.  

 

Испуњеност услова за избор у звање истраживача заснива се на оствареним 

и мерљивим резултатима целокупног рада кандидата за избор у звање. 

Истраживачки, стручни и професионални допринос оцењује  се на основу доказа   

које прилаже кандидат. 

 

Члан 7 

 

Поступак за избор у звање истраживача, на основу Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места, покреће декан 

објављивањем конкурса за попуну радних места. 

    

Члан 8 

 

Mинимални критеријуми за оцену испуњености услова у погледу стручно-

истраживачког рада за избор у звање истраживача јесу: 

 

Услови 

утврђени 

законом 

Звање Ближи критеријуми 

Висока 

стручна 

спрема из 

одговарајуће 

области 

Стручни сарадник Најмање пет година радног искуства на 

стручним пословима из одговарајуће 

области. 

Најмање један објављен стручни или научни 

рад у часопису из групе М53, М52, М51, 

М24, М23, М22 или М21. 

Виши стручни 

сарадник 

Поред услова за звање Стручног сарадника 

Најмање три године радног искуства на 

пословима Стручног сарадника или осам 

година радног искуства на пословима 

стручно-истраживачког рада из области 

грађевинарства. 

Најмање један објављен стручни или научни 

рад у часопису из групе М24, М23, М22 или 

М21. 

Стручни саветник 

 

Поред услова за звање Вишег стручног 

сарадника 

Најмање пет година радног искуства на 

пословима Вишег стручног сарадника или 



десет година радног искуства на пословима 

стручно-истраживачког рада из одговарајуће 

области. 

Најмање два објављена стручна или научна 

рад у часопису из групе М23, М22 или М21. 

 

 

Члан 9 

 

Мишљење о испуњености услова за избор у звање истраживача даје 

Комисија за избор у звање истраживача. 

 

На основу мишљења Комисије из става 1. овог члана, декан Факултета 

доноси одлуку о избору у звање и склапа уговор о раду са истраживачем. 

 

Члан 10 

 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на сајту и 

огласној табли Факултета. 

 

 

 

Број:___________ 

У Суботици,  октобар 2012.године 

 

       ДЕКАН 

    _______________________________________ 

    Проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. 
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