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На основу чл. 63 Закона о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“ бр  49/19),  чл. 4-6 

Правилника о стицању истраживачких и научних звања („Сл.Гласник РС“ бр. 159/20); и на 

осн. чл. 57 тач. 12 Статута Института за кардиоваскуларе болести „Дедиње“ доносим, 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИСТРАЖИВАЧКИМ ЗВАЊИМА  

 

 

I - Опште одредбе 

Члан 1 

Правилником о истраживачким звањима (у даљем тексту: Правилник) уређује се: 

научноистраживачка делатност, носилац научноистраживачке делатности, научна и 

истраживачка звања, услови и поступак стицања научних и истраживачких звања 

поступак реизбора у звање на Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (у даљем 

тексту: Институт).  

Члан 2 

Научноистраживачка делатност у смислу овог Правилника обухвата научноистраживачки 

рад, објављивање резултата научноистраживачког рада, оспособљавање кадрова за 

научноистраживачки рад и усавршавање истраживача. Научноистраживачки рад обухвата 

фундаментална, примењена и развојна истраживања у складу са Законом о науци и 

истраживањима („Сл. Гласник РС“ бр. 49/19). Резултати научноистраживачког рада 

вредују се објављивањем у научним публикацијама, а потребно је да садрже елементе 

изворности и новости. Усавршавање истраживача подразумева стицање нових и 

продубљивање стечених звања путем различитих облика усавршавања.  

 

Члан 3 

Научноистраживачку делатност, Институт обавља путем организационих јединица: 

Научног већа Института и Службе за научну и истраживачку делатност а све у складу са 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института. 
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Члан 4 

Научноистраживачки рад на Институту могу обављати истраживачи изабрани у 

одговарајуће истраживачко односно научно звање а у складу са Законом о науци и 

истраживањима („Сл.Гласник РС“ бр. 49/19), Правилником о стицању истраживачких и 

научних звања („Сл.Гласник РС“ бр. 159/20), Статутом Института и овим Правилником. 

 

II – Начела  

Члан 5 

 

Научноистраживачки рад подразумева поштовање следећих начела: 

 

1. Искреност у представљању циљева и намера истраживача, искреност у 
прецизном и нијансираном извештавању о истраживачким методама и 
поступцима, као и у изношењу тврдњи у вези с могућим применама 
истраживачких резултата; 

 

2. Поузданост у извођењу истраживања (педантност, пажљивост и темељитост), 
и у објављивању резултата (исправно, потпуно и објективно извештавање); 

 

3. Објективност у тумачењу и закључивању морају бити засновани на 
чињеницама и подацима који се могу доказати и поново проверити; требало 
би да постоји транспарентност  у прикупљању, анализи и тумачењу података, 
као и у верификацији научног резоновања; 

 

4. Непристрасност и независност од заинтересованих страна, од идеолошкнх 
или полигичких интересних rpyпa, као и од економских или финансијских 
интереса; 

 

5. Отворена комуникација у дискусији о раду са другим истраживачима и/или 
с јавношћу. Ова отвореност претпоставља одговарајуhе чување и доступност 

података, као и слободан приступ подацима од стране заинтересованих колега; 

6. Вођење бриге за учеснике и субјекте истраживања; 
 

7. Исправност у навођењу одговарајућих литературних извора (референци), 
са поштовањем и уважавањем одавати признања другим колегама за њихов 
рад; 

8. Одговорност према будућим генерацијама истраживача, њиховом 

образовању уз менторство и надзор. 
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III - Истраживачи 

Члан 6 

Истраживач је лице изабрано у истраживачко односно научно звање, под условима и по 

поступку утврђеном Законом о науци и истраживањима, Правилником о стицању 

истраживачких и научних звања, Статутом Института и овим Правилником. 

 

Члан 7 

Истраживачка звања су у смислу Закона о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“, бр. 

49/19), и овог Правилника: истраживач-приправник и истраживач-сарадник.  

Услови за избор су: 

1. Звање истраживач – приправник стиче кандидат који има завршен други 

степен академских студија или основне студије које му омогућавају упис на докторске 

академске студије, са просечном оценом најмање осам (8,00) и има уписане докторске 

студије. Истраживач – приправник бира се на период од три године, без права на реизбор, 

а звање стиче одлуком Научног већа Института. 

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 (8,00), 

бави се научноистраживачким радом и има бар један објављен рецензиран научни рад. 

Истраживач – сарадник бира се на период од четири године, без права на реизбор, а звање 

стиче одлуком Научног већа Института, на основу Извештаја Комисије коју је то веће 

именовало.  

Истраживач – сарадник је у обавези да у року утврђеном прописима о високом 

образовању заврши докторске академске студије и има објављене научне радове. 

 

Члан 8 

Научна звања су у смислу Закона о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“, бр. 49/19), 

и овог Правилника: научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. 

Услови за избор су: 

 1. Звање научни сарадник може стећи истраживач који има академски назив 

доктора наука и објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке 

резултате и који укупним научним радом показује да је оспособљен за самосталан 

научноистраживачки рад. Категорије научноистраживачких резултата су: 1) монографије; 
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2) поглавља у књигама, односно чланци у тематским зборницима радова; 3) научни 

чланци у часописима међународног и националног значаја; 4) техничка решења; 5) 

патенти; 6) научни радови саопштени на научним скуповима, објављени у целини или 

изводима; 7) научне критике и полемике, прикази, преводи, односно лексикографаске 

одреднице. 

 2.  Звање виши научни сарадник може стећи истраживач који има академски 

назив доктора наука, објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке 

резултате и који квалитетом научноистраживачког рада доприноси развоју одговарајуће 

научне области. Категорије научноистраживачких резултата су: 1) монографије 

међународног и националног значаја; 2) поглавља у књигама, односно чланци у тематским 

зборницима радова међународног и водећег националног значаја; 3) научни чланци у 

часописима међународног и водећег националног значаја; 4) техничка решења; 5) патенти; 

6) научни радови саопштени на научним скуповима међународног и водећег националног 

ранга, објављени у целини или изводима; 7) научне критике и полемике, прикази, преводи, 

односно лексикографске одреднице; 8) цитираност; 9) међународна сарадња; 10) 

руковођење подпројектима или пројектним задацима. 

 3. Звање научног саветника може стећи истраживач који има академски назив 

доктора наука и објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке 

резултате и који је квалитетом научноистраживачког рада остварио значајан утицај на 

развој одговарајуће научне области. Категорије научноистраживачких резултата су: 1) 

монографије водећег међународног, међународног и водећег националног значаја; 2) 

поглавља у књигама, односно чланци у тематским зборницима радова водећег 

међународног значаја, међународног значаја и водећег националног значаја; 3) научни 

чланци у часописима водећег међународног, међународног ранга и водећег националног 

ранга; 4) техничка решења; 5) патенти; 6) научни радови саопштени на научним 

скуповима међународног и водећег националног ранга, објављени у целини или изводима; 

7) научне критике и полемике, прикази, преводи, односно лексикографске одреднице; 8) 

цитираност; 9) међународна сарадња; 10) руковођење подпројектима или пројектним 

задацима; 11) руковођење пројектима или учешће у научном раду са кандидатима који 

реализују своје докторске дисертације. 

 

Члан 9 

У обављању послова научноистраживачке делатности, звања утврђена законом којим се 

уређује област високог образовања одговарају звањима утврђеним овим Правилником, и 

то: звање сарадник у настави – звању истраживач – приправник; звање асистент – звању 

истраживач – сарадник; звање доцент – звању научни сарадник; звање ванредни професор 

– звању виши научни сарадник и звање редовни професор – звању научни саветник. 

 



6 

 

 

Члан 10 

Избор у истраживачка звања се врши на период од 3 године за истраживача-приправника, 

и на период од 4 године за истраживача-сарадника, без права на реизбор. 

Избор у научна звања се врши на период од 5 година за научног сарадника и вишег 

научног сарадника, са правом реизбора. Звање научни саветник стиче се трајно.  

 

Члан 11 

Истраживачу који не буде изабран у исто или више научно звање престаје радни однос у 

року од годину дана од дана истека периода на који је изабран, ако не прихвати распоред 

на друго радно место, које одговара његовим радним способностима или ако нема таквог 

радног места. 

 

III – Поступак избора у научна односно истраживачка звања 

 

Члан 12 

Свако лице које сматра да испуњава услове прописане овим Правилником може поднети 

захтев  Научном већу Института.  

Захтев за избор у истраживачко, односно научно звање може поднети и лице које у 

моменту подношења захтева није запослено у Институту. Трошковник покретања и 

реализације поступка стицања истраживачких односно научних звања утврђен је на 

следећи начин: 

- Реализација поступка стицања истраживачких звања – износ 60.000,00дин 

- Реализација поступка стицања научних звања – износ 80.000,00дин 

Научно веће Института такође, може расписати јавни конкурс за избор у истраживачка 

звања који ће бити отворен током целе календарске године. Јавни конкурс се објављује на 

web страници Института.  

Поступак за избор у научно, односно истраживачко звање покреће Научно веће 

Института. Поступак избора у научно, односно истраживачко звање покреће се у року од 

30 дана од дана подношења захтева за избор у звање. 
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И с т р а ж и в а ч к а   з в а њ а 

 

Члан 13 

У циљу реализације поступка, Служби за науку и истраживања Института, неопходно је 

доставити: 

 а. Захтев за избор у истраживачко звање Научном већу Института, заведен на 

писарници Института  

 б. Копија дипломе о стеченом основном образовању или другостепеним студијама, 

за кандидате који нису запослени на Институту неопходна је оверена копија, (услов 

најмање просечне оцене осам (8,00) мора бити остварен на сваком од претходних нивоа 

студија појединачно). 

 в. Биографија 

 г. Библиографија/списак научних радова – приложити копије уколико кандидат 

исте поседује уз списак сажетака са научних конференција/конгреса, са навођењем 

досадашњег учешћа у научним активностима 

 

д. Доказ о уписаним докторским студијама или за кандидате који испуњавају тај 

услов доказ о прихваћеној докторској дисертацији. 

 

Одлуку о избору у звање истраживач – приправник доноси Научно веће Института. 

Одлука о избору се доноси на седници Научног већа и то већином од укупног броја 

чланова већа, а након претходно размотрене приложене документације кандидата. 

Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач - сарадник Научно веће 

приликом покретања поступка за избор у звање, образује Комисију од најмање три члана 

који имају научно односно наставно звање у научној области у којој кандидат стиче звање. 

За избор у звање истраживач – сарадник, Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана 

када је образована поднесе Научном већу извештај са предлогом одлуке о избору. 

Извештајем ће се размотрити испуњеност услова из члана 7, тачке 2 овог Правилника. 

Извештај Комисије учиниће се доступним јавности путем web странице Института, 

најмање 30 дана пре доношења одлуке Научног већа или на други начин предвиђен 

општим актима Института. 

Научно веће дужно је да донесе одлуку о стицању звања истраживач – сарадник у року од 

90 дана од дана када је на седници Научног већа покренут поступак за избор у то звање. 

Уколико Научно веће не донесе одлуку о стицању звања истраживач – сарадник у року, 

лице које се бира у звање може у року од 15 дана да поднесе приговор надлежном 

матичном научном одбору. 

Надлежни матични научни одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приговора 

прихвати, или одбије приговор. 
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Ако надлежни матични научни одбор прихвати приговор, образује комисију која понавља 

поступак избора у звање. 

Надлежни матични научни одбор доноси коначну одлуку о стицању звања истраживач – 

сарадник најкасније 90 дана од дана пријема приговора. 

 

Н а у ч н а  з в а њ а 

Члан 14 

 

У циљу реализације поступка, Служби за науку у истраживања Института, неопходно је 

доставити: 

 а. Захтев за избор у научно звање Научном већу Института, заведен на писарници 

Института  

 б. Копија дипломе о стеченом основном образовању или другостепеним студијама, 

за кандидате који нису запослени на Институту неопходна је оверена копија, (услов 

најмање просечне оцене осам (8,00) мора бити остварен на сваком од претходних нивоа 

студија појединачно). 

 в. Доказ о стеченом звању доктора медицинских наука 

 г. Биографија 

 д. Библиографија/списак научних радова – приложити копије уколико кандидат 

исте поседује уз списак сажетака са научних конференција/конгреса, са навођењем 

досадашњег учешћа у научним активностима 

 

Ради спровођења поступка стицања научних звања, Научно веће Института образује 

Комисију за оцену испуњености услова за избор у научно звање. Чланови Комисије не 

могу бити у нижем звању од звања у које се бира кандидат. Најмање један члан Комисије 

мора бити изван Института. 

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном већу 

извештај са предлогом одлуке. 

Извештај Комисије учиниће се доступним јавности на web страници Института најмање 

30 дана пре доношења одлуке Научног већа или на други начин предвиђен општим актима 

Института. 

Научно веће 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 Научног већа 

покренут поступак за избор у научно звање. Одлуку о предлогу за избор односно реизбор 

у научно звање Научно веће доноси већином од укупног броја чланова научног већа који 

имају право да одлучују о избору односно реизбору у научно звање. 
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Одлуку о предлогу за избор односно реизбор у научно звање, са одговарајућом 

документацијом, Научно веће доставља одговарајућем Матичном научном одбору или 

Комисији за стицање научних звања, у зависности за које се звање предлаже избор 

односно реизбор. 

Матични научни одбор је дужан да одлучи о избору кандидата у звање научни сарадник у 

року од 60 дана од пријема предлога одлуке са документацијом. Матични научни одбор је 

дужан да Комисији за стицање научних звања да мишљење о избору кандидата у звање 

виши научни сарадник односно научни саветник у року од 30 дана од пријема предлога 

одлуке са документацијом. 

Комисија за стицање научних звања је дужна да одлуку о избору односно реизбору 

кандидата у звање виши научни сарадник и избору у звање научни саветник донесе у року 

од 90 дана од дана пријема предлога одлуке са документацијом. 

Ако је кандидат незадовољан одлуком Комисије за стицање научних звања или матичног 

научног одбора, може поднети жалбу Националном савету у року од 15 дана од дана 

пријема одлуке. Национални савет је дужан да у року од 30 дана од дана пријема жалбе 

размотри жалбу и донесе решење којим може одбити жалбу, поништити решење у целини 

или делимично и сам одлучити о управној ствари, поништити решење и вратити предмет 

Комисији или матичном научном одбору на поновно одлучивање. 

Комисија за стицање научних звања односно матични научни одбор су дужни да у року од 

30 дана од дана пријема решења Националног савета о поништавању првостепене одлуке 

и враћању на поновно одлучивање донесу одлуку у складу са правним схватањем 

Националног савета. 

Члан 15 

Истраживач може да се бира у научно звање које није непосредно по редоследу звања 

утврђених Законом (прескакање научних звања). У том случају кандидат треба да испуни 

два пута више минималних квантитативних резултата по сваком од критеријума из 

Правилника о стицању истраживачких и научних звања („Сл.Гласник РС“ бр. 159/20), као 

и квалитативне услове предвиђене овим правилником, за свако научно звање за које није 

био биран појединачно. Предвиђени услови неопходни су и за истраживача који је 

претходно био биран у научно звање, ако је у моменту покретања поступка за прескакање 

звања, то звање истекло.   

Услови из става 1. овог члана морају бити испуњени у периоду од последњих 10 

година од дана покретања поступка када се ради о непосредном стицању научног звања 

виши научни сарадник односно 15 година када се ради о непосредном стицању научног 

звања научни саветник. За истраживаче у звању научног сарадника морају бити испуњени 

услови из става 1. овог члана у периоду од последњих 5 година од дана покретања 

поступка. 

Члан 16 

Избором у научно, односно истраживачко звање, истраживач стиче право уписа у 

Регистар истраживача Србије. 
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Члан 17 

 

У научноистраживачком раду није дозвољено плагирање, лажно ауторство, измишљање и 

кривотворење резултата, као и аутоплагирање. 

 

Забрана из става 1. овог члана се односи на сва објављена научна дела (докторска 

дисертација, рад у часопису, монографија, поглавља у монографијама, зборницима и сл.). 

 

Члан 18 

Сваке године, Научно веће Института оцењује рад истраживача – приправника и 

истраживача – сарадника, на основу извештаја ментора о успешности истраживача на 

студијама и у научном раду.  

Истраживачи са изузетним резултатима у научноистраживачком раду остварују право на 

награду и накнаду дела трошкова у складу са Одлуком о вредновању 

научноистраживачког рада на Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. 

 

IV – Прелазне и завршне одредбе 

Члан 19 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку утврђеном за његово 

доношење. 

Члан 20 

За тумачење одредби овог Правилника надлежно је Научно веће и Директор Института. 

 

Члан 21 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о истраживачким 

звањима бр. 2277 од 19.05.2021. године.  

Члан 22 

 

Овај Правилник ступа осмог дана од дана објављивања на web страници и огласној табли 

Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. 

 

                                 Председник Научног већа               

                                   ___________________________ 

                                      Клин.асист. др Горан Лончар, ВНС 


