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ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 342/9 

Дана, 09.03.2016. године. 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 32. Закона о високом образовању  („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07, 

97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15)  и члана 6. и 27. Статута  Високе железичке школе 

струковних студија у Београду (број 177/3-1 од 12.02.2016.године), Наставно веће на седници 

одржаној 09.03.2016. године донело је  

 

 

 

ПРАВИЛНИК  
О ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОЈ ДЕЛАТНОСТИ  

И ВРЕДНОВАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се ближе одређује оганизација истраживачко-развојне делатности, 

права и обавезе, као и критеријуми и мерила за вредновање квалитета 

научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника у Високој железничкој 

школи струковних студија у Београду (у даљем тексту: Школа).  

 

Члан 2. 

 

У складу са Статутом Школе  научноистраживачки рад је право и обавеза свих наставника 

и сарадника Школе и представља основу за одвијање и унапређење наставног процеса са 

којим чини нераздвојиву целину и основну делатност Школе. 

 

Члан 3. 

 

Истраживачко-развојна делатност Школе обухвата следеће активности: 

 организовање основних, развојних и примењених истраживања; 

 организовање стручног усавршавања радника и научног и наставног подмлатка, као 

и оспособљавање студената за бављење научним радом у области технолошког 

развоја; 

 сарадњу са предузећима у решавању њихових развојних и стручних проблема из 

области пројектовања, израде анализа, експертиза, студија и техничке 

документације; 
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 организовање научних и стручних манифестација у циљу презентовања резултата 

научно истраживачког рада; 

 услуге за примену заштитних прописа и мера. 

 

Члан 4. 

 

Образовна и истраживачко-развојана делатност Школе организују се као међусобно 

повезане делатности, где се у оквиру јединственог процеса рада наставници и сарадници 

Школе истовремено баве образовним и истраживачко развојним радом. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 5. 

 

Носилац свих послова у оквиру истраживачко-развојне и стручне делатности је Школа, 

коју заступа директор Школе или лице кога он овласти. Истраживачко-развојна делатност 

се обавља у оквиру истраживачко-развојне организационе јединице Школе. 

 

Члан 6. 

 

У оквиру истраживачко развојне организационе јединице за обављање послова 

истраживања и развоја у области техничко-технолошких наука могу се формирати 

лабораторије на основу одлуке Савета Школе, а на предлог Наставног већа Школе  о 

унутрашњој организацији.  

 

Члан 7. 

 

Истраживачко развојна и стручна делатност се реализује кроз ангажовање наставника и 

сарадника Школе на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, на међународним пројектима, на основу уговора или споразума са 

корисницима услуга, или на основу захтева корисника услуга. 

 

Члан 8. 

 

Права и обавезе учесника пројеката, као и реализација пројеката одређују се посебним 

уговорима за сваки појединачни пројекат. 

 

 

III ВРЕДНОВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Члан 9. 

 

Квалитет научноистраживачког рада наставника и сарадника утврђује се на основу научне 

компетентности и индекса цитираности. 
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Члан 10. 

 

Научна компетентност наставника и сарадника се изражава укупнпм вредношћу 

компетенције Мu. Компетентност представља збир поена који се добија множењем броја 

објављених научних резултата са вредношћу индикатора научне кометенције М за сваку 

категорију научниг резултата. 

 

Члан 11. 

 

За утврђивање индикатора научне компетентности М и сврставање научних резултата по 

категоријама, користи се Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 38/2008). 

 

Члан 12. 

 

Укупан индекс компетентности за сваког наставника и сарадника се утврђује за укупан 

протекли период до почетка нове школске године. Периодични индекс компетентности се 

одређује за период од 5 година од претходног избора у звање и релевантан је за избор у 

више или реизбор у постојеће звање. 

 

Члан 13. 

 

Оцене вредновања научноистраживачког рада Школе је обавезна да редовно спроводи, 

прати и објављује у складу са поступцима утврђивања квалитета научноистраживачког и 

стручног рада, као и квалитета наставника и сарадника. 

 

Члан 14. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

Да је овај правилник усвојен и објављен дана 09.03.2016.године, оверава својим потписом 

председавајући Наставног већа Школе. 

 

 

                                                              

 


