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Y CKna)],y ca 4naHOM 59. 3aKoHa 0 HaY4Hol1cTpmKI1sa4Koj )],enaTHOCTI1 ("CnY)K6eHI1
rnaCHI1K Peny6nl1Ke Cp6I1je", 6poj 110/2005, 50/2006 - I1cnpasKa 11 18/2010), Hay<IHo sene
EneKTpOTeXHI14KOr I1HcTI1TYTa "HI1KOna Tecna" a.)],. oeorpa)]', Ha csojoj 49. pe)]'osHoj
ce)],HI1UI1, o)]'p)KaHoj )],aHa 10.09.2015. ro,nI1He, ,nO Heno je

rrOCJIOBHIIK
o P MY HAYIlHor BEllA EJIEKTPOTEXHlflIKOr IIHCTIITYTA "HlJKOJIA
TECJIA"
OnlllTe o.upe.u6e
YnaH 1
QSOM nOCnOSHI1KOM ce, y cKJla,ny ca 3aKoHoM 0 HayYHol1CTpa)KI1Sa4Koj ,nenaTHOCTI1
("CnY)I<6eHI1 rnaCHI1K Peny6nl1Ke Cp6I1je", 6poj 110/2005, 50/2006 - I1cnpasI<a 11 18/2010;
Y ,naJheM TeKCTY: 3aKoH) 11 CTaTYTOM 'EneKTpC)TeXHI14KOr I1HcTI1TYTa "HI1KOna Tecna"
a.,n. oeorpa,n (y ,naJbeM TeKcTY: I1HCTI1TYT) 6nl1)Ke o,npeljyje Ha411H pa,na HayYHor sena.
Y.naH 2
HaY4HO sene jeCTe CTpy4HI1 opraH I1HCTI1TYTa.
CTaTYTOM I1HcTI1TYTa YTBp1)yje ce 6poj, caCTas 11 Ha411H 11360pa 4flaHOSa HaY4Hor sena.
Y.naHOSI1 HaY4Hor sena cy I1CTpa)KI1Sa411 y HayLIHI1M I1nl1 HaCTaSHI1M 3Sal-bl1Ma KOjl1 cy y
pa,nHOM O,nHOCY ca nyHI1M pa,nHI1M speMeHOM y 11 HCTI1TyTy.
HaY4HO sene I1HcTI1TYTa Mopa I1MaTI1 HajMal-be ce,naM I1CTpa)KI1Sa4a y Hay4HI1M I1nl1
HaCTaSHI1M 3Ba1-b11Ma.
HayYHO sene I1HCHITYTa KOMneTeHTHO je 3a YTBpljl1sal-be npe,nnora 3a CTHual-be HaY4HHx
3sal-ba aKO I1Ma HajMal-be ce,naM I1CTpmKI1Sa4a 3anocneHI1X y I1HCTI1TYTY KOjl1 cy y SI111IeM
I1nl1 I1CTOM J-laY4HOM, O,nHOCHO HaCTaSHOM 3BaI-bY, I(oje KaH,nI1,naT CTI1'-/e.

HaY4HO Bene:

1) npe,nna)l(e nporpaM HaY4HoI1CTpa)I<HBa4KOr pa,na, YCKnaljeH ca CTpaTemjoM pa3Boja
HaY4He ,nenaTHOCTI1 I1HcTI1TYTa;

2) npe,nnmI<e HayYHe npojeKTe 11 ouel-byje pe3ynTaTe oCTSapeHI1X npojeKaTa;
3) aHanl1311pa 11 ycsaja 113BelliTaje 0 peanl13aUHjH npojeKaTa;

I

4) анализира и оцењује научни рад истраживача;
5) утврђује предлог за стицање научног звања;
6) одлучује о стицању истраживачког звања;
7) даје мишљење Скупштини акционара Института о кандидатима за генералног
директора Института;
8) даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника
у Скупштини акционара Института;
9) предлаже Скупштини акционара и генералном директору Института набавку
научноистраживачке опреме;
10) обавља друге послове утврђене Статутом Института и Законом.
Рад научног већа
Члан 4
Председник Научног већа заказује састанке Научног већа и доставља члановима
већа радни материјал. У случају одсуства предедника, ове послове обавља заменик
председника Научног већа.
У циљу рационализације рада Научног већа, потребне одлуке могу да се доносе и
електронском комуникацијом, ако се за њих изјасни већина од укупног броја
чланова Научног већа.
Електронском комуникацијом могу да се доносе одлуке о додели награда за
објављивање публикација, категоризованих у Правилнику Института о наградама за
публиковање монографских, научних и стручних дела (бр. 06/2245 од 23.5.2012.
године).
Све одлуке донете гласањем посредством електронске комуникације потврђују се
на првој наредној седници Научног већа.
Подаци о комплетној електронској комуникацији чувају се у архиви Института (у
електронском или папирном облику).
Члан 5
Административне и техничке послове (вођење записника, сређивање
документације, писање одлука, итд.) обавља председник Научног већа, уз помоћ
стручних служби и осталих сарадника Института.
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Поступак избора у научна, односно истраживачка звања
Члан 6
Научно веће одлучује о стицању истраживачког звања, односно утврђује предлог за
стицање научног звања, сагласно члановима 67 – 85 Закона (поступак избора),
односно члановима 86 – 88 Закона (поступак реизбора истраживача).
Број чланова Научног већа који одлучују о предлогу за избор у научно звање не
може бити мањи од седам.
Члан 7
Истраживачи запослени у Институту захтев за избор у одговарајуће научно или
истраживачко звање подносе искључиво Научном већу Института.
Изузетно, истраживач може поднети захтев и другом институту, односно
факултету, ако Институт нема компетентно научно веће за област кандидата, уз
образложено мишљење Научног већа Института.
Захтев за избор у научно, односно истраживачко звање може поднети и лице које у
моменту подношења захтева није запослено у Институту.
Поступак избора у научно, односно истраживачко звање, за лице које у моменту
подношења захтева није запослено у Институту, наплаћује се у складу са, у том
тренутку важећим, актом Научног већа.
Поступак избора у научно, односно истраживачко звање покреће се у року од 30
дана од дана подношења захтева за избор у научноистраживачко звање.
Члан 8
Ради спровођења поступка за стицање научног звања, Научно веће, приликом
покретања поступка за избор у звање, образује комисију од најмање три члана који
имају научно звање у научној области у којој кандидат стиче звање.
Чланови комисије не могу бити у нижем звању од звања у које се бира кандидат.
Члан 9
Научно веће Института 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.
Члан 10
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном
већу извештај.
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Члан 11
Извештај комисије садржи: биографске податке, преглед стручног и научног рада,
оцену стручног и научног рада кандидата за претходни изборни период, оцену о
томе да ли су испуњени услови за стицање научног звања, као и предлог Научном
већу за одлучивање.
Извештај комисије учиниће се доступним јавности на начин утврђен општим актом
Института, најмање 30 дана пре доношења одлуке Научног већа.
Члан 12
Право да одлучују о стицању научног звања имају истраживачи који су у истом или
вишем научном звању у односу на звање у које се бира кандидат.
Одлуку о предлогу за избор у научно звање доноси Научно веће већином од
укупног броја чланова Научног већа који имају право да одлучују о избору у научно
звање.
Члан 13
Одлуку о предлогу за избор у научно звање, са одговарајућом документацијом,
Научно веће доставља одговарајућем матичном научном одбору и Комисији за
стицање научних звања.
Члан 14
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 звање у научној области у којој кандидат стиче звање.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном
већу извештај.
Члан 15
Извештај комисије садржи: биографске податке, преглед стручног и научног рада,
оцену стручног и научног рада кандидата за претходни изборни период, оцену о
томе да ли су испуњени услови за стицање звања, као и предлог одлуке Научном
већу за одлучивање.
Извештај комисије учиниће се доступним јавности на начин утврђен општим актом
Института, најмање 30 дана пре доношења одлуке Научног већа.
Члан 16
Одлуку о избору у звање истраживач-сарадник доноси Научно веће већином од
укупног броја чланова научног већа.
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Члан 17
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.
Члан 18
Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач-приправник, Научно веће,
приликом покретања поступка за избор у звање, образује комисију од најмање три
члана који имају научно звање у научној области у којој кандидат стиче звање.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана када је образована поднесе Научном
већу извештај.
Члан 19
Уколико је у извештају комисије за избор у звање истраживач-приправник
констатовано да кандидат испуњава услове наведене у члану 70 ст. 1 Закона,
Научно веће на наредној седници доноси одлуку о избору у звање истраживачприправник.
Научно веће дужно је да донесе одлуку о стицању звања истраживач-приправник у
року од 90 дана од дана када је на седници Научног већа покренут поступак за
избор у то звање.
Члан 20
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.
Члан 21
Истраживач са научним, односно истраживачким звањем, или Институт, покрећу
поступак за стицање вишег звања, односно реизбора, шест месеци пре истека рока
из члана 86. ст. 1- 3. Закона.
Поступак за стицање вишег звања може се покренути и раније, на образложен
захтев Научног већа Института или истраживача.
Члан 22
Научно веће, на крају пословне године, доставља директору Института и
Скупштини акционара Института извештај о раду за ту годину.
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npeJIa3He H 3aBpUJHe o)J.pe)J.6e
L[naH 23
OBaj TIOC1l0BHYlK cTyna Ha cHary YI npYlMefbyje ce O,Ll, ,Ll,aHa YCBajafba.

L[naH 24
YCBajafbeM OBor IToC1l0BHYlKa npeCTaje ,Ll,a Ba)KYI TIocnOBHYlK 0 pa,Ll,Y Ha~Hor Bena (6p.
05/2802/2 O,Ll, 26.10.2006. rO,Ll,YlHe).

TIpe,Ll,Ce,Ll,HI1K HaY1.JHOr Bena
EneKTpOTeXHI11.JKOr HHcTHTYTa "HHKOlla Tecna"
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