На основу члана 90. став 3. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
РС“, бр. 110/05 и 50/06 - исправка),
Национални савет за научни и технолошки развој на седници одржаној 25. децембра 2007.
године донео је

ПРАВИЛНИК
о критеријумима и поступку за доделу звања заслужни научник

Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми и поступак за доделу звања заслужни научник.
Члан 2.
Звање заслужни научник додељује се научном саветнику или редовном професору који је у
току научне каријере:
- постигао врхунске међународно признате резултате,
- отворио нове правце и перспективе научних истраживања,
- развио институционалну базу и научни подмладак у земљи.
Резултати кандидата треба вишеструко да премашују критеријуме за избор у звање научни
саветник.
Члан 3.
Матични научни одбори ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника,
сваки у својој области, донети акте којима ће се утврдити показатељи из члана 2. овог правилника
који ће бити усаглашени на Националном савету за научни и технолошки развој.
Члан 4.
Предлог кандидата за доделу звања заслужни научник утврђује научно веће института,
наставно-научно веће факултета или сенат универзитета и надлежни орган научног друштва и
удружења, тајним гласањем, већином од укупног броја чланова.
Предлог из става 1. овог члана мора да садржи детаљно образложење са биографским,
библиографским и другим подацима из којих се могу видети и оценити научни резултати и допринос
предложеног кандидата.
Захтев за покретање поступка за доделу звања заслужни научник подносе
научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети) или научна и стручна
удружења.
Члан 5.
Захтев из члана 4. став 1. овог правилника доставља се Националном савету за научни и
технолошки развој (у даљем тексту: Национални савет).
Национални савет, преко свог радног тела - Одбора за доделу звања заслужног научника (у
даљем тексту: Одбор) прибавља мишљење матичног научног одбора о достављеном предлогу.
Матични научни одбор своје мишљење у писаном облику доставља Одбору у року од 30 дана
од дана када је примио предлог за давање мишљења.
Матични научни одбор приликом давања мишљења одлучује, тајним гласањем, а одлуку
доноси већином од укупног боја чланова матичног одобора.

Члан 6.
На основу мишљења матичног научног одбора и достављене документације из члана 4. став 2.
овог правилника, Одбор утврђује предлог за доделу звања заслужни научник и доставља га
Националном савету на одлучивање.
Национални савет на седници одлучује, тајним гласањем, а одлуку о додели звања заслужни
научник доноси већином од укупног броја чланова.

Члан 7.
Лицу коме је додељено звање заслужни научник издаје се повеља, чији облик и садржину
утврђује Министарство науке.
Повељу о додели звања заслужни научник потписују: председник Националног савета и
министар науке.
Члан 8.
О додели звања заслужни научник води се евиденција, а предмети са документацијом трајно
се чувају у архиву Министарства науке.
Члан 9.
Укупан број заслужних научника не може бити већи од десет, у току једне календарске
године.
Члан 10.
На предлог одговарајућег матичног научног одбора, лице коме је Национални савет доделио
звање заслужни научник, може остати у радном односу и после навршених 67 година живота.
Лице коме је додељено звање заслужни научник задржава то звање и после престанка радног
односа или одласка у пензију.
Заслужном научнику, по престанку радног односа, одласком у пензију додељује се и
исплаћује посебно признање у виду доживотног месечног новчаног примања, у складу са посебним
актом.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Овај правилник се објављује на САЈТУ Министарства науке.
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