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ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА 

ЗА  ПОКРЕТАЊЕ   ПОСТУПКА  ЗА  ИЗБОР  У  ИСТРАЖИВАЧКО 

ОДНОСНО  НАУЧНО  ЗВАЊЕ 

 

За покретање поступка за избор у истраживачко односно научно звање сходно 

Закону о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

110/2005. и бр. 50/2006. ), Статуту Факултета и одлуци Савета Факултета о цени 06-03 бр. 

2/83 од 12.12.2013. године неопходно је доставити следеће: 

1. Захтев за покретање поступка за стицање истраживачког односно научног 

звања и признаницу као доказ о уплати накнаде у висини од 2.400 динара на рачун 

Факултета: 840-1344666-69 са обавезном назнаком „научно звање: име кандидата“ – на 

основу кога се утврђује да ли постоје формалне препреке за покретање поступка; 

2. Оверену копију дипломе о стеченом звању магистра – за истраживачко звање и 

доктора наука – за научно звање; 

3. Списак радова и саме радове у штампаној као и апстракте свих пријављених 

радова у електронској форми у текст формату; 

4. Комплетно попуњен формулар резимеа за кандидате који се бирају у једно од 

научних звања, у штампаној и електронској форми у текст формату; 

5. Кратку радну биографију у штампаној и електронској форми у текст формату; 

6. Потписан и оверен Уговор о избору у истраживачко односно научно звање, 

било са подносиоцем као физичким лицем или са правним лицем које сноси трошкове 

избора; 

7. Доказ о извршеној уплати на горе наведени рачун Факултет а према Уговору. 

 

Услов за покретање поступка за избор у једно од звања је потписивање уговора и 

испуњавање свих уговорених обавеза од стране подносиоца захтева, и датум уплате 

сматра се датумом предаје Захтева. 

 
Службеник 

за научноистраживачки рад 

Тихомир Новаковић, дипл. инж. 

 

 

 
 

 

Доставити: подносиоцу на захтев. 
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