
 

 

 

На основу Члана 25. и 26. Статута Универзитета у Београду - Научне установе Институт за 

хемију, технологију и металургију, Научно веће Института за хемију, технологију и 

металургију на својој седници одржаној дана  05. 12. 2017. године, донело је 

 

 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕБЕ 

 

 

ЧЛАН 1. 

 

Овим Пословником се регулише начин рада и одлучивања Научног већа Научне установе 

Институт за хемију, технологију и металургију (у даљем тексту: ИХТМ) као и друга питања од 

значаја за рад Научног већа ИХТМ, у складу са Законом о научноистраживачкој делатности и 

одредбама Статута ИХТМ. 

Састав и надлежности Научног већа ИХТМ утврђени су чланом 58. и чланом 59. Закона о 

научноистраживачкој делатности и чланом 25. и чланом 26. Статута ИХТМ. 

Научно веће ИХТМ: 

 

 Предлаже програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом научног и 

технолошког развоја Републике Србије, 

 Предлаже научне пројекте и оцењује остварене резултате пројеката, 

 Анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката, 

 Анализира и оцењује научни рад истраживача, 

 Утврђује предлог за стицање научног звања, 

 Одлучује о стицању истраживачког звања, 

 Одлучује о стицању стручног звања, 

 Даје мишљење Управном одбору о кандидатима за директора ИХТМ, 

 Даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у 

Управном одбору ИХТМ, 

 Предлаже Управном одбору ИХТМ набавку научноистраживачке опреме, 

 Обавља друге послове утврђене Статутом и законом. 

 

Рад Научног већа регулише се Пословником о раду Научног већа. 
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II РАД НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

ЧЛАН 2. 

 

Чланове Научног већа ИХТМ бирају тајним гласањем сви истраживачи у научном звању који су 

запослени у ИХТМ. 

Конститутивну седницу Научног већа сазива Председник Научног већа из претходног сазива, 

који  и председава седницом до избора новог Председника. 

На првој конститутивној седници Научног већа ИХТМ чланови Научног већа предлажу 

кандидате за председника и заменика председника Научног већа који морају бити у звању 

научног саветника. 

Ако је предложено више кандидата, Председник Научног већа утврђује листу кандидата за 

председника и заменика председника. 

Гласање за председника и заменика председника је јавно, осим уколико Научно веће већином 

гласова не одлучи да се гласа тајно. 

Члан Научног већа може да гласа само за једног предложеног кандидата за председника, односно 

заменика председника. 

 

ЧЛАН 3. 

 

Председник Научног већа ИХТМ сазива, организује седнице и руководи њиховим током у складу 

са Пословником о раду Научног већа. У случају спречености, председника Научног већа ИХТМ 

замењује заменик председника. 

 

ЧЛАН 4. 

 

На првој конститутивној седници Научно веће ИХТМ именује Научни одбор као стручно тело 

Научног већа ИХТМ. 

Научни одбор ИХТМ има пет чланова који су у звању научног саветника. Приликом избора 

чланова Научног одбора води се рачуна о равномерној заступљености научних области из 

делатности НУ ИХТМ. Председник Научног већа ИХТМ је по функцији члан Научног одбора. 

Научни одбор ИХТМ разматра поднету документацију за изборе у научна, истраживачка и 

стручна звања и даје образложен предлог Научном већу ИХТМ за именовање Комисије за избор 

у звање. 

Научни одбор, такође, у сагласности са чланом 88a Закона о научноистраживачкој делатности,  

прати и контролише спровођење норми Кодекса понашања у научноистраживачком раду 

истраживача запослених у ИХТМ, у циљу очувања достојанства професије, развијања и 

унапређивања морално-етичких вредности, заштите вредности знања и уважавања и подизања 

свести о одговорности истраживача у научноистраживачком раду, уз поштовање принципа 

академске честитости. Поред тога води рачуна o обезбеђењу и очувању квалитета 

научноистраживачког рада. 
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ЧЛАН 5. 

 

О одржавању седнице чланови Научног већа се обавештавају позивом електронским путем 

најмање три дана пре њеног одржавања. 

Уз позив, члановима Научног већа доставља се, електронским путем, предлог дневног реда са 

именима известилаца по појединим тачкама дневног реда. 

Увид у комплетан материјал за седницу заинтересовани могу добити код секретара Научног већа 

и на веб сајту ИХТМ. 

Осим чланова Научног већа, на седницу могу бити позвана и друга лица која могу дати допринос 

у раду или на чији се рад односе одлуке Научног већа. 

Изузетно и у оправданим случајевима, председник Научног већа може сазвати седницу Научног 

већа и у року краћем од три дана када се дневни ред може саопштити на самој седници. 

 

ЧЛАН 6. 

 

Дневни ред седнице Научног већа ИХТМ утврђује председник након консултација са члановима 

Научног одбора и директором ИХТМ. 

Предлог за уношење појединих питања у дневни ред могу поднети и чланови Научног већа 

ИХТМ. 

Предлози за уношење појединих питања у дневни ред седнице Научног већа ИХТМ подносе се 

председнику Научног већа ИХТМ у писменој или електронски форми са именом предложеног 

известиоца, најкасније седам дана пре одржавања седнице. 

Чланови Научног већа ИХТМ могу предлагати стављање појединих питања на дневни ред и на 

самој седници. 

 

ЧЛАН 7. 

 

Научно веће ИХТМ ради у седницама на којима усваја закључке, одлуке и препоруке. 

Научно веће може пуноправно одлучивати и усвајати закључке ако седници присуствује више од 

половине укупног броја чланова Научног већа ИХТМ. 

Одлука, препорука или закључак се сматрају усвојеним ако се за њих изјасни више од половине 

укупног броја чланова Научног већа. 

 

ЧЛАН 8. 

 

Гласање на седницама Научног већа ИХТМ је јавно. 

Гласање на седницама Научног већа ИХТМ је тајно када се доносе одлуке о избору у научна и 

истраживачка звања.  

Гласање на седници Научног већа ИХТМ је тајно када Научно веће ИХТМ даје мишљење 

Управном одбору о кандидатима за директора НУ ИХТМ. 
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ЧЛАН 9. 

 

Седнице Научног већа могу се обављати електронски само уколико се ради о одлуци коју треба 

хитно усвојити и уколико тачке дневног реда које се разматрају не захтевају расправу, дискусију 

или усаглашавање. За одржавање електронске седнице неопходна је сагласност већине од 

укупног броја чланова Научног већа. 

Електронска седница се заказује на исти начин као редовна седница, са дефинисаним роком за 

изјашњавање који не може бити краћи од 24 сата.  

Чланови Научног већа се изјашњавају слањем е-маила са званичне е-маил адресе на адресе свих 

чланова Научног већа, као и на адресу nv@ihtm.bg.ac.rs  чиме се евидентира присуство на 

електронској седници.  

 

ЧЛАН 10. 

 

Када су на дневном реду питања из области научноистраживачких пројеката ИХТМ, на седницу 

се позивају и руководиоци пројеката, уколико већ нису чланови Научног већа ИХТМ. 

Руководиоци пројеката из става 1. овог Члана имају право учешћа у раду седнице. 

 

 

III ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

 

 

ЧЛАН 11. 

 

Поступак за стицање научног и истраживачког звања покреће се на иницијативу кандидата. 

Кандидат предлаже чланове Комисије за писање извештаја о кандидату. 

Ради спровођења поступка за стицање научноистаживачких звања, Научни одбор предлаже 

Научном већу именовање Комисије од најмање три, а највише пет чланова 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. 

Од најмање три члана Комисије два члана теба да буду у радном односу у ИХТМ, а један члан у 

радном односу ван ИХТМ. 

Поступак одлучивања о стицању истраживачког и научног звања регулисани су одредбама 

Закона о научноистраживачкој делатности и Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.  

Научно веће ИХТМ разматра захтеве за избор у научна и истраживачка звања и истраживача из 

институција који немају Научна већа са могућношћу одлучивања. 

Научно веће ИХТМ разматра захтеве за избор у стручна звања истраживача запослених у НУ 

ИХТМ. 

Поступак одлучивања о стицању стручног звања регулисани су Правилником о поступку избора 

истраживача у стручна звања који усваја Научно веће ИХТМ.  

mailto:nv@ihtm.bg.ac.rs
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ЧЛАН 12. 

 

Оглас којим се обавештава јавност да је у току процедура за избор кандидата у научна, 

истраживачка и стручна звања објављује се на сајту Научне установе Институт за хемију 

технологију и металургију, на страници Научно веће  (www. ihtm.bg.ac. rs / Naučno veće). 

 

 

 

ЧЛАН 13. 

 

У складу са Законом о научноистраживачкој делатности истраживач може стећи 

Научно звање: 

 Научни сарадник, 

 Виши научни сарадник и 

 Научни саветник. 

 

Истраживачко звање: 

 Истраживач – сарадник и 

 Истраживач – приправник. 

 

Стручно звање: 

 стручни сарадник, 

 виши стручни сарадник и 

 стручни саветник. 

 

 

 

IV ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА НА СЕДНИЦИ 

 

ЧЛАН 14. 

 

На свакој седници Научног већа води се записник. 

У записник се уноси број присутних, ток рада, одлуке и битни елементи дискусије. 

Записник потписују председник Научног већа и секретар Научног већа. 

Записници и документација Научног већа ИХТМ се чувају трајно. 
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

ЧЛАН 15. 

 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана доношења на седници Научног већа ИХТМ. 

 

 

ЧЛАН 16. 

 

Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку за његово доношење. 

 

     

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА ИХТМ 

 

    Др Дана Васиљевић-Радовић, научни саветник 

 


