
Упутство за пријаву за избор у стручна звања 
 

У складу са процедуром и условима прописаним Правилником о избору истраживача 

у стручна звања ИХТМ, истраживачи са високом стручном спремом који нису 

изабрани у истраживачка или научна звања, а који раде у ИХТМ на истраживачко-

развојним пословима, имају објављене научне и стручне радове, остварене резултате у 

истраживачко-развојном раду или патентом заштићене проналаске могу покренути 

поступак за избор у стручно звање. 

 

Захтев за покретање поступка за избор у више стручно звање или реизбор у постојеће 

стручно звање кандидат подноси Научном већу ИХТМ најмање три месеца пре истека 

рока од 5 година од избора у претходно или постојеће стручно звање. 

 

Потребни документи које треба доставити при пријави: 

 

1. Потписана молба упућена Научном већу (са предлогом комисије за писање 

Извештаја о кандидату – три члана комисије из ИХТМ); 

2. Кратку биографију 

3. Библиографија кандидата која укључује: 

• комплетну листу радова и саопштења груписаних према важећем 

Правилнику о стицању истраживачких и научних звања Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја („Службени гласник РС”, број 159 

од 30. децембра 2020.) (М фактори) са јасно назначеним резултатима који 

су остварени у периоду од избора у претходно звање; 

• кратак приказ радова која кандидата квалификују за предложено стручно 

звање; 

• кратак приказ конкретних стручних/експертских знања која је кандидат 

стекао у претходном периоду (технолошки поступци и/или комплетне 

технологије којима је овладао, којима је руководио или руководи, методе 

и методологије истраживања које самостално користи и развија, учешће у 

производњи, коришћењу, одржавању и унапређењу раније развијених 

производа, програмских система, нових метода, софтверских пакета и 

сл.); 

4. Сепарати радова; 

5. Докази о испуњености квалитативних критеријума; 

6. Копије техничких решења и патената. 

 

Целокупан материјал треба прво да се достави у електронској форми (у pdf формату) на 

адресу електронске поште НВ ИХТМ (nv@ihtm.bg.ac.rs).  

 

Након тога, материјал у папирној форми, сложен у регистратор или фасциклу према 

горе наведеном редоследу, доставља се секретару НВ ИХТМ Јелени Ивановић 

(Његошева 12). 

 

Комисија за избор у стручна звања доставља: 

 

Један (1) примерак потписаног Извештаја у оригиналу и две (2) копије, доставља се 

секретару НВ ИХТМ Јелени Ивановић (Његошева 12), а електронску верзију Извештаја 

(у pdf формату), Председник комисије шаље на адресу електронске поште НВ ИХТМ 

(nv@ihtm.bg.ac.rs). 
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