
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Број: 612-299-2/2015 

У Нишу, 07. маја 2015. године 

 

 На основу члана члана 55. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” 

број 76/05...99/14) и члана 72. Статута Машинског факултета у Нишу, Наставно научно веће 

Машинског факултета у Нишу на седници одржаној 07. маја 2015. године утврдило је  

 

БЛИЖЕ КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК И ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 

НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 

Члан 1. 

Поред постојећих критеријума за избор у звање истраживач-сарадник прописаних Законом 

о научноистраживачкој делатности  (“Службени гласник РС” број 110/2005 и 50/2006, даље: 

Закон) и Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача (“Службени гласник РС” број 38/2008, даље: 

Правилник), кандидат који се пријављује за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник 

треба да има и: 

 завршене основне и мастер академске студије у области машинског инжењерства, или 

високо образовање (завршен факултет у петогодишњем трајању - VII1 степен) у области 

машинског инжењерства стечено у складу са прописима који су важили пре ступања на 

снагу Закона о високом образовању,  

 академски назив магистра техничких наука или положене све испите на докторским 

студијама у области техничких наука, 

 најмање 5 бодова из групе резултата М10, М20, М30, М40, М50, М60, М70, М80 или М90 

према табели из Прилога 3. Правилника. 

Члан 2.  

Поред постојећих критеријума за избор у звање истраживач-приправник прописаних 

Законом и Правилником, кандидат који се пријављује за избор у истраживачко звање истраживач-

приправник треба да има завршене основне и мастер академске студије у области машинског 

инжењерства, или високо образовање (завршен факултет у петогодишњем трајању - VII1 степен) у 

области машинског инжењерства стечено у складу са прописима који су важили пре ступања на 

снагу Закона о високом образовању. 

Члан 3. 

 Ближи критеријуми за избор у звања истраживач-сарадник и истраживач-приправник 

ступају на снагу и примењиваће се почев од наредног дана од дана објављивања на интернет 

адреси Факултета.  

 Ступањем на снагу ових Ближих критеријума престају да важе Ближи критеријуми за 

избор у звања истраживач-сарадник (број: 612-147-4/2011 од 04. марта 2011. године). 

        Започети поступци за избор у звања истраживач-сарадник и истраживач-приправник на 

Машинском факултету у Нишу према прописима који су важили пре ступања на снагу ових 

Ближих критеријума, окончаће се по тим прописима у року од три месеца од дана ступања на 

снагу Ближих критеријума. 

                         

                 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                   Проф. др Властимир Николић 


