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08-1006   19.5.2022 
 
На основу члана 65. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/17, 

73/18, 27/18.-др.закон, 67/19, 6/20.-др.закони, 11/21.-аутентично тумачење, 67/21. И 
67/21.-др.закон), члана 75. став 3. Закона о науци и истраживањима, члана 57, а у вези са 
чланом 144. Статута Универзитета у Београду- Факултета политичких наука, Наставно-
научно веће Факултета, на 7. седници, oдржаној дана 19.5. 2022. године, донело је: 

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР У ИСТРАЖИВАЧКА 

ЗВАЊА КАО И ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ЛИЦА БИРАНИХ У 
ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА КОЈА ИМАЈУ ЗАСНОВАН РАДНИ ОДНОС НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се уређују минимални услови, начин и поступак стицања 
звања истраживача-приравника и истраживача-сарадника на Универзитету у Београду - 
Факултета политичких наука (у даљем тексту: Факултет), заснивања радног односа, као 
и права и обавеза истраживача-приравника и истраживача-сарадника који имају 
заснован радни однос на Факултету. 

Факултет у складу са Законом о науци и истраживањима и важећим 
подзаконским актима спроводи процедуру и утврђује предлог одлуке за избор у звања 
научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. 

Факултет може вршити избор и у звање стручни сарадник, виши стручни 
сарадник и стручни саветник. 

Сви појмови употребљени у овом Правилнику у мушком роду, подрaзумевају 
исте појмове у женском роду. 

 
Опште одредбе за поступак избора у звање истраживач-приправник и 

истраживач-сарадник 
Члан 2.   

Свако лице које сматра да испуњава услове прописане законом и општим актима 
којима се регулишу наука и истраживања, може поднети захтев Факултету за избор у 
звање истраживач-приправник и истраживач-сарадник. 

Захтев за стицање истраживачког звања може поднети и лице које у моменту 
подношења захтева није запослено у научноистраживачкој организацији.  

Изузетно лице може поднети захтев Факултету, ако институт, односно факултет 
где је истраживач запослен нема компетентно научно, односно наставно-научно веће за 
област кандидата, уз образложено мишљење научног, односно наставно-научног већа 
института или факултета где је истраживач запослен.  

Захтев се подноси надлежном одељењу Факултета. 
Уколико лице које подноси захтев из става 1. овог члана није запослено или неће 

бити запослено на Факултету, плаћа накнаду за спровођење поступка која је утврђена 
одлуком Савета. 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 
Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 
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Члан 3.  
Поступак избора у истраживачко звање покреће се у року од 30 дана од дана 

подношења захтева за избор у звање, у складу са законом који регулише област науке и 
истраживања.  

 
Поступак и услови за избор у звање истраживач-приправник  

Услови 
Члан 4. 

Звање истраживач-приправник стиче кандидат који има завршен други степен 
академских студија који му омогућава упис на докторске академске студије, са 
просечном оценом најмање осам (8,00) и има уписане докторске студије. 

Најмања просечна оцена из ст. 1. овог члана мора се остварити на сваком од 
претходних нивоа студија појединачно.  

 
Поступак 
Члан 5.  

Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач-приправник, лице 
подноси захтев надлежном одељењу Факултета.  

Захтев за избор у звање истраживач-приправник садржи: име и презиме 
кандидата, основне биографске податке, доказ о уписаним докторским студијама, доказ 
о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом најмање 8,00. 

Најмања просечна оцена мора се оставарити на сваком од претходних студија 
појединачно. 

Доказ о уписаним докторским студијама, доказ о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом најмање 8,00 из става 2. овог члана подносе се 
у оригиналу или овереним фотокопијама. 

Одељење Факултета испитује испуњеност услова и упућује Наставно-научном 
већу мишљење о испуњености услова за избор у предложено звање. 

Образац мишљења је саставни део овог Правилника (Образац бр. 1) 
Наставно-научно веће Факултета, утврђује испуњеност услова за избор у звање 

истраживач-приправник и доноси одлуку о избору у звање истраживач-приправник. 
Одлуку о избору у звање истраживач-приправник Наставно-научно веће 

Факултета доноси  већином од укупног броја својих чланова на истој седници на којој 
се захтев разматра.  

Истраживач-приправник бира се на период од три године, а звање стиче одлуком  
Наставно-научног већа Факултета, без могућности реизбора. 

Приликом одлучивања за избор истраживача-приправника чланови Наставно-
научног већа Факултета дужни су да се о захтеву за избор у звање изјасне гласањем "ЗА" 
или "ПРОТИВ". У случају да се члан Наставно-научног већа изјасни "ПРОТИВ" дужан 
је да достави потписано писмено образложење неприхватања предлога односно захтева, 
које је саставни део записника са седнице Наставно-научног већа. 
 

Поступак и услови за избор у звање истраживач-сарадник  
                                                                    Услови 

Члан 6. 
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, 
најмање М51.  
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Најмања просечна оцена мора се остварити на сваком од претходних студија 
појединачно. 

 
Поступак 
Члан 7. 

Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач-сарадник, кандидат 
подноси захтев надлежном одељењу Факултета. 

Захтев за избор у звање истраживач сарадник садржи: име и презиме кандидата, 
основне биографске податке, доказ о уписаним докторским студијама, доказ да има 
пријављену тему докторске дисертације, доказ о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом најмање 8,00 и копију најмање једног објављеног 
рецензираног рада. 

Доказ о уписаним докторским студијама, доказ да има пријављену тему 
докторске дисертације, доказ о завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом најмање 8,00 из става 2. овог члана подносе се у оригиналу или овереним 
фотокопијама. 

Надлежно одељење Факултета разматра достављени захтев и предлаже Наставно-
научном већу образовање комисије од најмање 3 члана који имају научно односно 
наставно звање у научној области у којој кандидат стиче звање, од којих најмање један 
члан није запослен на Факултету.   

Одлука о образовању комисије доноси се већином од укупног броја чланова 
Наставно-научног већа, јавним гласањем, а за ову одлуку гласа цело Наставно-научно 
веће. 

Наставник у пензији може бити члан комисије, али не и председник комисије. 
Наставник који је пензионисан из радног одоса са Факултетом политичких наука, 

рачуна се за члана комисије са Факултета политичких наука.  
За избор у звање истраживач-сарадник, комисија је дужна да у року од 30 дана од 

дана када је образована поднесе Наставно-научном већу извештај.  
 

Члан 8.  
Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник садржи: име и презиме 

кандидата, податке о садашњем и претходном запослењу, 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 истраживачког звања, као и предлог 
Наставно-научном већу за одлучивање.  

Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник учиниће се доступним 
јавности на сајту Факултета, најмање 30 дана пре доношења одлуке Наставно-научног 
већа.  

 
Члан 9.  

Одлуку о избору у звање истраживач-сарадник доноси Наставно-научно веће 
Факултета, већином од укупног броја својих чланова у року од 90 дана од дана када је 
покренут поступак за избор у истраживачко звање.  

Приликом одлучивања за избор у звање истраживач-сарадник чланови Наставно-
научног већа Факултета дужни су да се о предлогу за избор у звање изјасне гласањем 
"ЗА" или "ПРОТИВ". У случају да се члан Наставно-научног већа изјасни "ПРОТИВ" 
дужан је да достави потписано писмено образложење неприхватања предлога односно 
захтева, које је саставни део записника са седнице Наставно-научног већа. 

Истраживач-сарадник бира се на период од четири године, без права на реизбор, 
а звање стиче одлуком Наставно-научног већа Факултета.  
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Члан 10.  

Звања истраживача са високом стручном спремом, односно који имају завршене 
основне академске студије и који нису изабрани у звања из члана 75. став 1. Закона о 
науци и истраживањима Републике Србије, а раде на истраживачко-развојним 
пословима, имају објављене научне и стручне радове или остварене резултате у 
истраживачко-развојном раду или патентом заштићене проналаске, јесу: стручни 
сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветник.  

У звања из става 1. овог члана на Факултету политичких наука могу се бирати 
лица која раде на истраживачко-развојним пројектима Факултета. 

Руководилац пројекта покренуће поступак избора у звање пред надлежним 
одељењем Факултета. 

Руководилац пројекта образлаже потребу да се лице изабере у једно од звања из 
става 1. овог члана.  

Одељење формира комисију од најмање 3 (три) члана која пише извештај.  
Извештај се подноси на усвајање одељењу које је формирало комисију. 
Одељење усвојени извештај упућује Наставно-научном већу Факултета на 

одлучивање. 
Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о усвајању извештаја и избору у 

предложено звање. 
Лице се бира у звање стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни 

саветник до окончања пројекта. 
Одлука се доноси  већином од укупног броја чланова Наставно-научног већа. 
Приликом одлучивања за избор у звања из става 1. овог члана чланови Наставно-

научног већа Факултета дужни су да се о предлогу односно захтеву за избор у звање 
изјасне гласањем "ЗА" или "ПРОТИВ". У случају да се члан Наставно-научног већа 
изјасни "ПРОТИВ" дужан је да достави потписано писмено образложење неприхватања 
предлога односно захтева, које је саставни део записника са седнице Наставно-научног 
већа. 

 
Заснивање радног односа 

Члан 11. 
Факултет може засновати радни однос са лицем бираним у звање истраживач-

приправник, истраживач-сарадник, стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни 
саветник, уколико је њихово финансирање обезбеђено конкурсом Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја или одређеним пројектом и то у висини бруто 
месечне накнаде које је утврђена конкурсом Министарства или пројектом, до истека 
периода прописаног конкурсом или пројектом, односно док испуњава услове за 
финансирање у оквиру конкурса или пројекта. 

Радни однос заснива се на одређено време у складу са Законом о раду. 
 
 

Члан 12 
Истраживач-приправник, истраживач-сарадник, стручни сарадник, виши 

стручни сарадник и стручни саветник који је запослен на Факултету политичких наука 
нарочито: 

- учествује у раду научноистраживачких тимова и извршава одређене 
истраживачке задатке предвиђене пројектом; 

- усваја и уводи научне методе и технике; 
- обрађује добијене резултате научног истраживања и објављује научне радове; 
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- анализира и тумачи резултате научних истраживања у тиму са сарадницима; 
- учествује у усавршавању и стручном оспособљавању млађих истраживача и 

сарадника; 
- извршава научне и стручне задатке; 
- извршава административне послове везане уз научноистраживачке тимове, 

послове и пројекте; 
- ангажује се као помоћ у извођењу вежби на Факултету, до 8 часова недељно, 

дежура на предиспитним и испитним обавезама извршава административне 
послове наставног предмета на ком је ангажован; 

- обаља и друге сродне стручне послове по налогу декана и надлежног продекана. 
 

Истраживач-сарадник је у обавези да у року утврђеном прописима о високом 
образовању заврши докторске академске студије и има објављене научне радове. 
 

     Мировање изборног периода 
Члан 13. 

У време породиљског одсуства, боловања дужег од три месеца, обављања јавне 
функције, стручног усавршавања, као и у другим случајевима када истраживач из 
оправданих разлога није у могућности да се бави научноистраживачким радом, на захтев 
истраживача рокови за избор у више звање мирују и неће се урачунавати у рок за избор, 
односно реизбор.  

Захтев за мировање се подноси декану који одлучује о његовом одобравању. 
 

Члан 14.  
Истраживачи-приправник и истраживачи-сарадник, као и лица изабрана у научна 

звања, дужни су да свој годишњи извештај о раду доставе Продекану за 
научноистраживачку делатност до 31. јануара за претходну годину. 

 Извештај садржи следеће елементе: 
- успешност на докторским академским студијама (списак положених 

испита са њиховим оценама); 
- кратко мишљење предложеног ментора о оствареном 

научноистраживачком напретку у претходној години и предметног 
наставника о ангажману на основним и мастер академским студијама; 

- попис и кратак опис активности на основним и мастер академским 
студијама; 

- списак објављених радова у претходној години категоризованим у складу 
са Категоризацијом и рангирањем научноистраживачких и наставних 
резултата лица изабраних у научноистраживачка звања која имају 
засновани однос на Универзитету у Београду – Факултету политичких 
наука. 

Категоризација је саставни део овог Правилника. 
Истраживач-приправник и истраживач-сарадник би требало да током 

календарске године остваре најмање 30 бодова у складу са Категоризацијом и 
рангирањем научноистраживачких и наставних резултата. 

Наставно-научно веће Факултета до 28. фебруара оцењује рад истраживача-
приправника и истраживача-сарадника у претходној календарској години, на основу 
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извештаја надлежног продекана који садржи квалитативни и квантитативни опис 
активности и резултата. 

У случају да годишњи извештај истраживача-приправника и истраживача-
сарадника не буде усвојен, Факултет задржава право да раскине радни однос или 
ангажман на пројекту.  

 
Члан 15. 

Лица бирана у истраживачка звања и запослена на Факултету политичких наука, 
имају право да на почетку сваке школске године, декану Факултета доставе податке 
(име, презиме и контакт подаци) о два своја представника који учествују у раду 
Наставно-научног већа Факултета. 

Представници истраживача се бирају већином од укупног броја запослених на 
Факултету који су бирани у истраживачка звања, као и друга звања предвиђена Законом 
о науци и истраживањима. 
   Представници истраживача не чини кворум и не гласа по тачкама дневног реда 
Наставно-научног већа.  
 

Члан 16. 
Стечена истраживачка звања престају да важе: истеком рока на који су стечена, 

избором у више звање или одузимањем звања према одредбама Закона о науци и 
истраживању.  

 
Члан 17. 

Избором у истраживачка звања, истраживач стиче право уписа у Регистар 
истраживача.  
 

Издвојен члан Правилника који се односи на избор у научна звања у складу са 
Законом о науци и истраживањима Републике Србије 

Члан 18. 
Извештај комисије за избор у научна звања  учиниће се доступним јавности на 

сајту Факултета, најмање 30 дана пре доношења предлога одлуке Наставно-научног 
већа.  

 
Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 
страни Факултета. 
 

ПРЕДСЕДНИК ННВ И 
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
Проф.др Драган Симић 
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Образац 1. 
 
Образац Мишљења одељења Факултета 
 

Одељење је на седници _______ одржаној ______ извршило увид у захтев за 
избор у звање истраживач приправник и приложене документа, кандидата __________ 

Кандидат __________, студент је докторских академских студија __________ на 
Факултету _________. 

Мастер академске студије __________ на Факултету _________ завршио је са 
просечном оценом __________ 

Основне академске студије на Факултету __________ завршио је са просечном 
оценом __________ 

Из напред наведеног кандидат _________ испуњава услове за избор у звање 
истраживач-приправник и предлажемо Наставно-научном већу Факултета да кандидата 
__________ изабере у звање истраживача-приправника. 

 
  

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 
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Категоризација и рангирање научноистраживачких и наставних резултата лица 
изабраних у научноистраживачка звања која имају засновани однос на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука 
 

Елементи за квантитативну оцену научноистраживачких и наставних резултата: 

 
 

Број бодова 
Рад у часопису категорије M21 100 
Рад у часопису категорије M22 50 
Рад у часопису категорије M23 30 
Рад у часопису категорије M24 20 
Рад у часопису категорије M51 15 
Рад у часопису категорије M52-53 10 
Монографија међународног значаја 50 
Монографија националног значаја 30 
Поглавље у тематском зборнику водећег међународног значаја  20 
Поглавље у тематском зборнику међународног значаја  10 
Поглавље у тематској зборнику водећег националног значаја 5 
Излагање на водећој међународној конференцији1 20 

 
1 Под водећим међународним конференцијама се подразумевају следеће конференције:  
International Political Science Association (IPSA/AISP: World Congress),  
European Consortium for Political Research (ECPR: General Conference, Joint Sessions of Workshops, Graduate 
Student Conference; European Conference on Politics and Gender),  
American Political Science Association (APSA: Annual Meeting),  
International Studies Association (ISA: Annual Convention),  
European International Studies Association (EISA: Pan-European Conference, European Workshops in 
International Studies, Young Researchers' Workshops),  
European Communication Research and Education Association (ECREA: European Communication 
Conference),  
International Sociological Association (World Congres of Sociology, Forum of Sociology) 
International Communication Association (ICA: Annual Conference),  
International Association for Media and Communication Research (IAMCR: Annual Conference),  
European Sociological Association (ESA: Biennial Conference),  
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN: Annual Conference),  
Association for the Study of Nationalities (ASN: World Convention),  
Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES: Annual Convention),  
European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet: Annual Conference),  
European Social Work Research Association (ESWRA: Annual Conference),  
Social Policy Association (SPA: Annual Conference),  
European Society for Disability Research (ALTER: Annual Conference),  
Academic Council of the United Nations System Annual Meeting, 
the UK Political Studies Association (PSA: Annual Conference),  
the British International Studies Association (BISA: Annual Conference),  
Central European Political Science Association (CEPSA: Annual Conference),  
Central and East European International Studies Association (CEEISA: Annual Conference),  
CEECOM Consortium (Annual International Central and East European Media Conference),  
Cultural Studies Association (CSA Annual Conference), 
International Association for Southeast European Anthropology (InASEA Conference), 
European Feminist Research Conference (EFRC).  
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Излагање на међународној конференцији 10 
Излагање на националној конференцији 5 
Ангажман на основним и мастер академским студијама (по 
семестру) 10 

 


