ПБАВЕШТЕОЕ П ПРПЦЕДУРИ ИЗБПРА/РЕИЗБПРА У НАУЧНА И
ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАОА
ПРПЦЕДУРА избпра/реизбпра у научна и истраживачка зваоа се састпји пд пет фаза:
I. ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА
II. ДПСТАВЉАОЕ ИЗВЕШТАЈА И РЕЗИМЕА, ПГЛАШАВАОЕ И УВИД ЈАВНПСТИ
III. УТВРЂИВАОЕ ПРЕДЛПГА ЗА НАУЧНА ЗВАОА/ДПНПШЕОЕ ПДЛУКА П ИЗБПРУ У
ЗВАОЕ ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
IV. ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА МИНИСТАРСТВП
V. ДПСТАВЉАОЕ ПДЛУКА ИЗ МИНИСТАРСТВА

ПРВА ФАЗА – ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА
Кандидат пише МПЛБУ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЗА ИЗБПР/РЕИЗБПР У ЗВАОЕ у кпјпј
предлаже три члана кпмисије1 (два члана из Института, један члан изван Института) и
упућује је свпм ВЕЋУ ПБЛАСТИ. Председник Већа пбласти дпставља пптписану ПДЛУКУ
п сагласнпсти техничкпм секретару Научнпг већа (НВ) и кандидату.
Кандидати из ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА ппднпсе мплбу НВ Института Винча и изабранпм
Већу пбласти. Уз мплбу се прилаже и САГЛАСНПСТ институције у кпјпј су заппслени.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА:
1. МПЛБА за ппкретаое ппступка
2. ПДЛУКА п сагласнпсти Већа пбласти
3. ДИПЛПМА2 п завршеним:
а) дпктпрским студијама (за научна зваоа)
б) пснпвним и мастер студијама; пверена пптврда п уписаним дпктпрским
студијама/пријављенпј теми дпктпрске дисертације (за истраживачка зваоа)

4. ПДЛУКА п избпру у претхпднп зваое
5. Кратка стручна БИПГРАФИЈА
6. СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА/РАДПВА:
а) За избпр у зваое ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК неппхпдан је бар један рецензирани рад.
б) За избпр у зваое НАУЧНИ САРАДНИК прилаже се ПБЈЕДИОЕНИ СПИСАК свих радпва3.
в) За избпр у зваое ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК и НАУЧНИ САВЕТНИК, кап и реизбпр у
зваое (виши) научни сарадник4, прилажу се ДВА ПДВПЈЕНА СПИСКА:
1

Чланпви кпмисије мпрају имати истп или више зваое пд пнпг за кпје се ппкреће ппступак.
Укпликп у тренутку ппкретаоа ппступка диплпме нису издате, прилаже се пдгпварајуће увереое.
Диплпме стечене у инпстранству мпрају бити нпстрификпване.
3
Пбједиоени списак радпва укључује и радпве “упптребљене” за избпр у истраживачка зваоа.
4
Квантитативни ппказатељи кпји се узимају у пбзир у ппступку стицаоа научнпг зваоа виши научни
сарадник и научни саветник, накпн реизбпра у претхпднп научнп зваое су дефинисани Правилникпм.
2

1

– списак радпва пбјављених ПРЕ избпра у претхпднп зваое
– списак радпва пбјављених ППСЛЕ избпра у претхпднп зваое.

7. СПИСАК ЦИТИРАНИХ РАДПВА (за научна зваоа).
8. СВИ ДПКАЗИ КПЈИМА СЕ ППТВРЂУЈЕ ИСПУОЕНПСТ КВАЛИТАТИВНИХ КРИТЕРИЈУМА
(рукпвпђеое прпјектима, ментпрствп, педагпшки рад, међунарпдна сарадоа, ...),
кап и дпкази п техничким решеоима, патентима, ... (за научна зваоа).
9. ФПТПКППИЈЕ РАДПВА са кпјима се кпнкурише за избпр/реизбпр у зваое.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ДПСТАВИТИ ТЕХНИЧКПМ СЕКРЕТАРУ
НАУЧНПГ ВЕЋА И ИСТПВРЕМЕНП ППСЛАТИ ЕЛЕКТРПНСКПМ ППШТПМ
(sekretar.nv@vin.bg.ac.rs). Материјал у електрпнскпм пблику (са изузеткпм
фптпкппија радпва) мпра бити пбједиоен у дпкумент фпрмата “docx” или “pdf”, а
све странице са пптписима скениране. Пре слаоа, прпверите да ли материјал
садржи сву неппхпдну дпкументацију и дпказе (тачке 1-8).

СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА







У складу са Прилпгпм 2 Правилника5, публикације треба да буду наведене према
ппадајућем редпследу кпефицијената М (10, 20, 30, ...).
За сваку публикацију се навпде: a) имена свих аутпра6, б) наслпв рада, в) тачан
назив часпписа (за публикације из категприје М10 навести тачан назив
мпнпграфије/ мпнпграфске студије/тематскпг збпрника, наслпв ппглавља и “ISBN”),
г) гпдину издаоа, д) вплумен, ђ) странице пд–дп или “Article No“ и укупан брпј
страница и е) брпј хетерпцитата (цитати кпји искључују аутпцитате). Стране пд–дп
пбавезнп навпдити за све М категприје, укључујући и саппштеоа са
међунарпдних/дпмаћих кпнференција штампана у целини/извпду7.
За пдређиваое категприје публикација ппсматра се гпдина публикпваоа и две
гпдине пре публикпваоа, а узима се у пбзир пна гпдина у кпјпј је часппис најбпље
рангиран/има највећи импакт фактпр.
За сваку публикацију кпја се налази на “KOBSON“ – у навести пдгпварајући
кпефицијент М, ппзицију часпписа у пдгпварајућпј дисциплини и оегпв импакт
фактпр за изабрану гпдину.
СВЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ, без пбзира на категприју (мпнпграфије, тематски збпрници,
ппглавља, радпви у часпписима, радпви у збпрницима научних скуппва штампани у
целини/извпду, техничка решеоа, патенти, ...), треба НПРМИРАТИ на брпј кпаутпра,

према правилима датим у Правилнику (Прилпг 1, деп 1.4. и Прилпг 2, деп п
мпнпграфијама)8.


Нпрмиран брпј ппена пзначен звездицпм, приказати ппред укупнпг брпја ппена (бр.
ппена/*нпрмиран бр. ппена). Навести фпрмулу кпја је кпришћена за нпрмираое.

5

Правилник п ппступку, начину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу научнпистраживачких резултата
истраживача (“Сл.гласник РС” бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017) се налази на интранет страници Института Винча
(http://intranet.vin.bg.ac.rs/index.php/sr/naucno-vece/opsta-akta).
6
У случају великпг брпја кпаутпра, навести првпг и ппследоег аутпра, брпј кпаутпра и ппзицију кандидата.
7
Материјал у кпме недпстају брпјеви страница за саппштеоа са кпнференција сматра се непптпуним.
8
Неппхпднп је навести тачан брпј нпрмираних ппена, какп не би дпшлп дп ситуације да Кпмисија за стицаое
научних зваоа МПНТР-а устанпви да кандидат не испуоава прпписане квантитативне услпве.
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МПЛЕ СЕ КАНДИДАТИ, КПЈИ ППКРЕЋУ ППСТУПАК ЗА ИЗБПР У НАУЧНА И
ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАОА, ДА ПРЕ СЛАОА ПРПВЕРЕ ДА ЛИ МАТЕРИЈАЛ САДРЖИ СВУ
НЕППХПДНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ И ПДГПВАРАЈУЋЕ ДПКАЗЕ П ИСПУОЕНПСТИ
КВАЛИТАТИВНИХ КРИТЕРИЈУМА (непптребнп прецртати):
МПЛБА за ппкретаое ппступка са предлпгпм чланпва кпмисије
ПДЛУКА П САГЛАСНПСТИ Већа пбласти за ппкретаое ппступка
ПДЛУКА П САГЛАСНПСТИ матичне институције (за кандидате изван ИНН Винча)
дпктпрским студијама (за научна зваоа)
ДИПЛПМА п завршеним пснпвним и мастер студијама (за истраживачка
зваоа)
Пверена ППТВРДА п уписаним дпктпрским студијама/пријављенпј теми
дпктпрске дисертације (за истраживачка зваоа)
ПДЛУКА п избпру у претхпднп зваое
Кратка стручна БИПГРАФИЈА
ПБЈЕДИОЕНИ СПИСАК свих радпва (за ИС и НС)
СПИСАК РАДПВА
ДВА ПДВПЈЕНА СПИСКА (за ВНС, НСВ, НС/ВНС реизбпр)
Списак радпва је састављен у складу са Прилпгпм 2 Правилника (имена аутпра,
наслпв рада, назив публикације, гпдина, вплумен, странице пд-дп или укупан
бр. страница, брпј хетерпцитата).
За сваку публикацију кпја се налази на “KOBSON“ – у наведена је ППЗИЦИЈА
ЧАСППИСА у пдгпварајућпј дисциплини и ИМПАКТ ФАКТПР за изабрану гпдину
из перипда кпји пбухвата гпдину публикпваоа и две гпдине пре публикпваоа.
СВИ РАДПВИ СУ НПРМИРАНИ (укључујући и пне са кпнференција) и назначенп
је кпја фпрмула је кпришћена.
Ппсебнп су пзначени РАДПВИ ПБЈАВЉЕНИ ППСЛЕ ПДЛУКЕ НАУЧНПГ ВЕЋА п
предлпгу за стицаое претхпднпг научнпг зваоа.
Прилпженп је ппзивнп писмп за ПРЕДАВАОА ПП ППЗИВУ.
Сви научни резултати за чију пцену је пптребнп МИШЉЕОЕ МАТИЧНПГ
НАУЧНПГ ПДБПРА (категприја мпнпграфије/ппглавља у мпнпграфији, ...) су
верификпвани.
СПИСАК ЦИТИРАНИХ РАДПВА
Прилпжени су СВИ ДПКАЗИ кпјима се пптврђује испуоенпст квалитативних
критеријума (рукпвпђеое прпјектима, ментпрствп, педагпшки рад,
међунарпдна сарадоа, ...), дпкази п техничким решеоима, патентима и др.
ЦЕЛПКУПАН МАТЕРИЈАЛ ЈЕ ПБЈЕДИОЕН у дпкумент фпрмата “docx” или “pdf”.
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ДРУГА ФАЗА – ДПСТАВЉАОЕ ИЗВЕШТАЈА И РЕЗИМЕА,
ПГЛАШАВАОЕ И УВИД ЈАВНПСТИ
Накпн штп Научнп веће именује кпмисију за пцену испуоенпсти услпва за стицаое
научних/истраживачких зваоа9, технички секретар пбавештава кандидате п даљем
тпку прпцедуре (дпстављаое извештаја и резимеа, пглашаваое и увид јавнпсти).

УПУТСТВП ЗА ДРУГУ ФАЗУ:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ИЗВЕШТАЈ и прилпге 4 и 5 Правилника – РЕЗИМЕ и ТАБЕЛУ написати ћирилицпм.
ИЗВЕШТАЈ10 треба да садржи:
- АНАЛИЗУ СВИХ НАУЧНИХ ПСТВАРЕОА (научних радпва, техничких решеоа,
патената), у перипду пд ппследоег избпра у научнп/истраживачкп зваое
- ИЗБПР ДП ПЕТ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАУЧНИХ ПСТВАРЕОА (за виша научна зваоа).
ИЗВЕШТАЈ пптписују сва три члана кпмисије, а РЕЗИМЕ – први наведени члан, кпји
је истпвременп и председник кпмисије.
У рпку пд 30 дана пд дана ппкретаоа ппступка, техничкпм секретару Научнпг већа:
а) дпставити пп два примерка ИЗВЕШТАЈА и РЕЗИМЕА са пригиналним пптписима
б) ппслати електрпнскпм ппштпм ИЗВЕШТАЈ, РЕЗИМЕ и ТАБЕЛУ кпји су претхпднп
пбједиоени са МАТЕРИЈАЛПМ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА у ЈЕДИНСТВЕНИ
ДПКУМЕНТ фпрмата “docx” или “pdf”. СТРАНИЦЕ СА ППТПИСИМА ПБАВЕЗНП
СКЕНИРАТИ.
Председник Научнпг већа пглашава кандидате на интранет страници Института, а
целпкупан материјал учиниће се ДПСТУПНИМ НАУЧНПЈ ЈАВНПСТИ у библиптеци
Института у трајаоу пд 30 дана пд дана пглашаваоа.
Укпликп је накпн увида јавнпсти билп пптребнп да се изврше кпрекције резимеа и
извештаја, техничкпм секретару је неппхпднп дпставити пп два нпва примерка
истих.

ТРЕЋА ФАЗА – УТВРЂИВАОЕ ПРЕДЛПГА ЗА ИЗБПР У НАУЧНА
ЗВАОА И ИЗБПР ИСТРАЖИВАЧА САРАДНИКА
Накпн истека перипда у кпме је материјал бип дпступан научнпј јавнпсти, председник
Кпмисије представља кандидата за избпр у научнп зваое на седници Научнпг већа (кандидата
за избпр у истраживачкп зваое представља председник Кпмисије за избпр у зваоа). Предлпзи
за избпр у научна зваоа, ппдржани пд стране Научнпг већа, прелазе у следећу фазу. Пдлуке п
избпру у зваое истраживач сарадник се дпнпсе на истпј седници.
9

Пдлука п избпру у зваое ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК се дпнпси на истпј седници на кпјпј је ппкренут
ппступак.
10
За кандидате кпји захтеве упућују Матичнпм научнпм пдбпру за физику ппстпји ппсебнп “Упутствп п
начину писаоа извештаја п избприма у зваоа” кпје се мпже наћи на интранет страници Института
(http://intranet.vin.bg.ac.rs/index.php/sr/naucno-vece/izbori-u-zvanja).
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ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА МИНИСТАРСТВП
Накпн седнице Научнпг већа на кпјпј су дпнете пдлуке п предлпгу за стицаое научних
зваоа, кандидати кпји кпнкуришу за избпр у зваое:

а) НАУЧНИ САРАДНИК
треба да припреме следећи материјал У ЕЛЕКТРПНСКПМ ПБЛИКУ:
1. ИЗВЕШТАЈ у кпме је скенирана страница са пптписима чланпва Кпмисије.
2. КППИЈУ ДИПЛПМЕ п завршеним дпктпрским студијама (увереое кпје служи дп
издаваоа диплпме; решеое п нпстрификацији укпликп је диплпма стечена у
инпстранству).
3. ПДЛУКУ п избпру у претхпднп научнп зваое (укпликп таква пдлука ппстпји).
4. Све врсте ДПКАЗА п испуоенпсти квалитативних критеријума.
5. РЕЗИМЕ извештаја у кпме је скенирана страница са пптписпм председника
Кпмисије.

Материјал ппд тачкама 1-4, кпји је претхпднп слпжен у ЈЕДАН ДПКУМЕНТ, и
Резиме извештаја (тачка 5) кап пдвпјени, ДРУГИ ДПКУМЕНТ, ппслати
техничкпм секретару Научнпг већа (sekretar.nv@vin.bg.ac.rs).

б) ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК и НАУЧНИ САВЕТНИК
треба да припреме ФПТПКППИЈЕ резимеа, извештаја, неппхпдну дпкументацију и
дпказе п испуоенпсти квалитативних критеријума, према следећим упутствима:
– брпј примерака резимеа пдређен је за сваку научну пбласт ппсебнп (видети
табелу)
– сву псталу неппхпдну дпкументацију и дпказе треба кппирати у пет примерака.
РЕЗИМЕ
ФИЗИКА:
ХЕМИЈА:
БИПЛПГИЈА:
МЕДИЦИНА:
МАТЕМАТИКА:
ЕНЕРГЕТИКА:
МАШИНСТВП:
ЕЛЕКТРПТЕХНИКА:

17 примерака
17 примерака
17 примерака
26 примерака
26 примерака
29 примерака
24 примерка
32 примерка
5

ПСТАЛА НЕППХПДНА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ДПКАЗИ
















5 примерака ИЗВЕШТАЈА са пптписима свих чланпва кпмисије
5 примерака ДИПЛПМЕ п стеченпм научнпм степену дпктпра наука
5 примерака ПДЛУКЕ п избпру у претхпднп зваое
5 пута кппирати ПГЛАС са интранет странице Института
5 пута кппирати СПИСАК РАДПВА ПРЕ И ППСЛЕ ИЗБПРА у претхпднп зваое
5 пута кппирати ППЗИВНП ПИСМП за предаваое пп ппзиву штампанп у целини
5 пута кппирати СПИСАК ЦИТАТА
5 пута кппирати ДПКАЗЕ П РУКПВПЂЕОУ израдпм дпктпрске тезе/мастер рада
5 пута кппирати ДПКАЗЕ П РУКПВПЂЕОУ наципналним/интернаципналнпм прпјектима
5 пута кппирати пптписани ДППИС РУКПВПДИПЦА ПРПЈЕКТА кпјим се пптврђује
рукпвпђеое прпјектним задацима
1 примерак МПНПГРАФИЈЕ
5 примерака ППГЛАВЉА У МПНПГРАФИЈИ
5 пута кппирати ДПКАЗЕ П ТЕХНИЧКИМ И РАЗВПЈНИМ РЕШЕОИМА
5 пута кппирати ДПКАЗЕ П ПАТЕНТИМА
5 пута кппирати СВЕ ПСТАЛЕ ДПКАЗЕ п испуоенпсти квалитативних критеријума

СВАКИ ППЈЕДИНАЧНИ ПРИМЕРАК СППЈИТИ ХЕФТАЛИЦПМ. ПВАКП
ПРИПРЕМЉЕН МАТЕРИЈАЛ (КПЈИ САДРЖИ ПДГПВАРАЈУЋИ БРПЈ РЕЗИМЕА И
СВУ ПСТАЛУ НЕППХПДНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ/ДПКАЗЕ У ПЕТ ПРИМЕРАКА),
ДПСТАВИТИ ТЕХНИЧКПМ СЕКРЕТАРУ НАУЧНПГ ВЕЋА.
11
Технички секретар слаже материјал према критеријумима Министарства и заједнп са
прппратним актима (дппис, предлпг пдлуке Научнпг већа, извпд из записника
седнице), прпслеђује Кпмисији за стицаое научних зваоа/надлежнпм Матичнпм
пдбпру при респрнпм Министарству10.

ПЕТА ФАЗА – ДПСТАВЉАОЕ ПДЛУКА ИЗ МИНИСТАРСТВА
Пдлуке Кпмисије за стицаое научних зваоа/надлежнпг Матичнпг пдбпра п
избпру/реизбпру у научна зваоа се дпстављају кадрпвскпј служби Института.
Пригиналне пдлуке преузимају кандидати личнп (накпн пптписиваоа). Фптпкппије
пдлука се дпстављају техничкпм секретару Научнпг већа, ппмпћнику директпра за
науку и пспби надлежнпј за Регистар истраживача Србије (РИС).

11

Да би материјал бип благпвременп ппслат у Министарствп, неппхпднп је да се дпстави техничкпм
секретару Научнпг већа у штп је мпгуће краћем рпку.

6

