1) завршен VII степен стручне спреме према *НОКС-у и минимум 2 године радног искуства у
струци или
2) завршен VI степен стручне спреме према *НОКС-у и 5 година радног искуства у струци.
Кандидат мора имати и две афирмативне препоруке наставника или руководилаца, као и бар
два остварена резултата из Члана 1 овог Правилника
*Национални Оквир Квалификације Србије
Предлог Маје Миланов је да се избаце ЕСПБ бодова
Образложење: специјалистичке струковне студије имају мање ЕСПБ бодова.

Измена 4
Члан 2 Став 3
Звање стручни саветник може стећи кандидат који има бар:
а) завршене докторске студије и 5 година радног искуства или
б) завршене мастер академске студије и 10 година радног искуства у струци или
в) завршене основне академске студије или специјалистичке струковне студије у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова и 12 година радног искуства у струци.
Кандидат морада има и две афирмативне препоруке наставника или руководилаца, као и бар пет
остварених резултата из Члана 1 овог Правилника.
Члан 2 став 3 изменити тако да гласи:
Звање стручни саветник може стећи кандидат који има бар:
а) завршен VIII степен стручне спреме према *НОКС-у и 3 година радног искуства или
б) завршен VI степен стручне спреме према *НОКС-у и 5 година радног искуства у струци или
в) завршен VI степен стручне спреме према *НОКС-у и 7 година радног искуства у струци.
Кандидат морада има и две афирмативне препоруке наставника или руководилаца, као и бар
три остварена резултата из Члана 1 овог Правилника.
Предлог Маје Миланов је да се избаце ЕСПБ бодова
Образложење: специјалистичке струковне студије имају мање ЕСПБ бодова.

Измена 5
Члан 3 Став 1
Поступак за стицање стручног звања покреће заинтересовано лице. Захтев се подноси секретару
Научног већа.
Члан 3 став 1 изменити тако да гласи:
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Поступак за стицање стручног звања покреће заинтересовано лице. Захтев се подноси
техничком секретару Научног већа најкасније 14 дана пре наредне седнице НВ.

Измена 6
На основу предлога ВОА, Члан 4 Став 1, брише се: „ технолошких решења, патената, израђених
пројектних система ескперимента
лних уређаја.
Уместо тога предлаже се следећа допуна Члан 4 Став 1: „ …усвојених техничких решења,
патената, техничке документације, извештаја и других резултата проистеклих из
учествовања у погону, одржавању, коришћењу и доградњи експерименталних уређаја или
постројења, као и других релевантних активности из области делатности Института
(концепт, концептуални пројекат, инжењерски пројекат, извођачки пројекат, функционална
испитивања, калибрациона и валидациона мерења, и сл.), …“

Измена 7
Члан 4 Став 3
У случају кад захтев не садржи све горенаведене прилоге, секретар Научног већа обавештава
кандидата о недостатку и захтева да се потребан материјал допуни и достави у року од седам
дана.
Члан 4 став 3 изменити тако да гласи:
У случају кад захтев не садржи све горенаведене прилоге, технички секретар Научног већа
обавештава кандидата о недостатку и захтева да се потребан материјал допуни и достави у
року од два дана.

Измена 8
Члан 4 Став 5
Научно веће разматра само комплетне материјале достављене секретару најмање седам дана пре
идуће седнице Научног већа
Члан 4 став 5 изменити тако да гласи:
Научно веће разматра само комплетне материјале достављене секретару најмање 12 дана
пре идуће седнице Научног већа.

Измена 9
Члан 5, став 5
На основу предлога ВОА, Члан 6. став 4. брише се део: „…у одржавању и/или погону
експерименталних уређаја и пројеката система експерименталних уређаја“

3

Уместо тога предлаже се следећа измена: „ … у истраживачко-развојном раду на погону,
одржавању, коришћењу и доградњи експерименталних уређаја или постројења, као и у другим
релевантним активностима из области делатности Института.“

Измена 10
Члан 7, став 1, из реченице „Одлука се, након расправе, доноси на самој седници Већа већином
од укупног броја присутних чланова Већа“ брише се реч „присутних“.
Ова реченица треба да гласи: „Одлука се, након расправе, доноси на самој седници Већа већином
од укупног броја чланова Већа“.

Измена 11
Члан 9 Став 5
Поступак одузимања стручног звања спроводи Комисија за избор у звања
Члан 9 Став 5 изменити тако да гласи: Поступак одузимања стручног звања спроводи Етичка
комисија, а одлуку доноси Научно веће .
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