Члан 5.
Поступак избора у одговарајуће стручно звање Научно веће покреће у року
од 30 дана од дана подношења захтева за избор у стручно звање.
Ради спровођења поступка за избор у стручно звања, Научно веће, приликом
покретања поступка за избор у звање, образује комисију за оцену стручног рада
кандидата и подношење реферата.
Члан 6.
Комисија за избор треба да има најмање 3 члана из научне области у којој
кандидат стиче стручно звање. Сви чланови морају имати научна звања или
стручна звања виша или једнака звању за које кандидат конкурише.
Члан 7.
Достављени материјал из Члана 4. мора бити у форми која омогућава
вредновање стручног рада и резултате кандидата.
Материјал садржи:
 стручну биографију у којој се наводе све стечене квалификације и звања
са датумима њиховог стицања, кретање у служби, обављене
специјализације, учешће у стручним телима, научна и стручна признања,
награде, подаци о начину учествовања у реализацији научноистраживачких или стручних и развојних пројеката, активности на
образовању кадрова, учешћу у међународној сарадњи и др.;
 библиографију радова уређену по категоријама научног рада, а према
Правилнику Министарства надлежног за науку;
 Опис послова које кандидат за избор у стручно звање на овом радном
месту треба да обавља и листу стручних квалификација са објашњењем,
које кандидата квалификују за ову позицију.

II

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У СТРУЧНА ЗВАЊА
Члан 8.

Звање стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен
дипломираног студента универзитета или завршене основне академске студије
универзитета и 3 годинe радног стажа у струци.
Звање виши стручни сарадник може стећи сарадник који има академски
степен магистра наука (односно мастер) или завршене специјалистичке
академске студије и 5 година радног стажа у струци, запажене резултате у
стручном раду и публиковане стручне и/или научне радове.
Звање стручни саветник може стећи сарадник који има академски степен
доктора наука и 6 година радног стажа у струци или академски степен магистра
наука (односно мастер) и 10 година радног стажа у струци, запажене резултате у
стручном раду и публиковане стручне и/или научне радове.
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III

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 9.

Комисија за избор дужна је да у року од 30 дана поднесе Научном већу
реферат о оцени кандидата, сагласно условим за избор у тражено звање.
Реферат треба да садржи закључак и предлог комисије за избор у звање
сагласно условима за избор у тражено звање.
Члан 10.
Након увида и оцене Комисије о потпуности поднетих материјала и
подношења рефератa о оцени кандидата, целокупан материјал за избор у звање
кандидата и реферат се доставља Библиотеци Института, где остаје на увиду
јавности 5 радних дана. Стручна биографија кандидата се доставља свим
члановима Научног већa.
Реферат Комисије о оцени кандидата за избор у стручно звање се ставља на
увид и сматра доступним јавности постављањем копије реферата на званичној
интернет страници Института.
На седници Научног већа на којој се утврђује предлог избора у стручно
звање, члан Комисије усмено упознаје Научно већe са закључком реферата
комисије и евентуалним приспелим примедбама у току јавног излагања
материјала.
Члан 11.
По завршетку расправе, Научно веће доноси одлуку о избору у стручно
звање кандидата.
Избор у звање је потврђен ако је за предлог одлуке гласало више од
половине свих чланова Научног већа, сагласно Пословнику о раду Научног
већа.

IV ТРАЈАЊЕ СТРУЧНОГ ЗВАЊА И ПОСТУПАК РЕИЗБОРА
Члан 12.
Звање стручног сарадника и вишег стручног сарадника стиче се за период од
пет година, са могућношћу реизбора, а звање стручног саветника је трајно.
Реизбор је поступак поновног стицања истог стручног звања. После
извршеног реизбора, наредно звање стиче се за период од пет година.
Стечена стручна звања престају да важе избором у више звање или истеком
рока на који је стручни сарадник, односно виши стручни сарадник изабран или
реизабран.
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