
 
На основу члана 14. став 1. тачкa 10) Закона о научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 - исправка), 
 
 Национални савет за научни и технолошки развој, на седници одржаној 26. 

септембра 2006. године, донео је  
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 
научноистраживачких организација  

 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се критеријуми за вредновање научноистраживачког 

рада научноистраживачких организација (института, факултета и центра изузетних 
вредности), поступак акредитације и oцењује испуњеност услова за акредитацију 
научноистраживачких организација за обављање научноистраживачке делатности од 
општег интереса.  

 
Члан 2. 

За обављање научноистраживачког рада од општег интереса могу се акредитовати 
институти (научни институти и истраживачко-развојни институти) и факултети. 

Акредитовани институти и факултети стичу право да остварују 
научноистраживачке пројекте које (су)финансира министарство надлежно за 
научноистраживачку делатности (у даљем тексту: Министарство).  

Институти, факултети, односно њихови организациони делови могу се 
акредитовати као центри изузетних вредности, у складу са критеријумима које прописује 
овај правилник. 

 
Члан 3. 

Саставни део овог правилника чине: Образац захтева за акредитацију института и 
утврђивање испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег 
интереса (Образац 1) са Списком документације која се прилаже уз захтев за 
акредитацију и Упутством за подношење захтева за акредитацију и Образац захтева за 
акредитацију факултета за обављање научноистраживачке делатности (Образац 2) са 
Списком документације која се прилаже уз захтев за акредитацију и Упутством за 
подношење захтева за акредитацију, који су као посебни прилози одштампани уз овај 
правилник. 
         У поступку акредитације Одбор за акредитацију научноистраживачких 
организација (у даљем тексту: Одбор за акредитацију), примењује критеријуме за учешће 
на пројектима и критеријуме за оцењивање пројеката и истраживача Министарства.  
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II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 4. 

У поступку акредитације научноистраживачких организација вреднује се укупна 
научноистраживачка компетентност научноистраживачке организације и 
научноистраживачка компетентност истраживача.  
 

Члан 5. 
Научноистраживачка компетентност научноистраживачке организације (института 

и факултета) вреднује се на основу следећих критеријума: 
1) броја научноистраживачких пројеката које је научноистраживачка организација 

реализовала у истраживачком периоду у последње четири године, а које је 
(су)финансирало Министарство,  односно броја научноистраживачких пројекта у 
периоду од свог оснивања када се ради о институтима и факултетима који се први пут 
региструју;  

2) броја научноистраживачких пројеката чије је реализовање у току, а које 
(су)финансира Министарство; 

3) броја пројеката које је научноистраживачка организација реализовала у оквиру 
међународне научне сарадње; 

4) броја научноистраживачких пројекта које је научноистраживачка организација 
реализовала у срадњи са привредом или на тржишту; 

5) квалитета пројеката чија је реализација у току, а које (су)финансира 
Министарство, израженог коефицијентом које је утврдило Министарство, 

6) структуре истраживача по категоријама истраживача изражених у процентима и 
утврђених према критеријумима Министарства; 

7) најзначајнијих научноистраживачких резултата у последњих пет година 
остварених на пројектима које је (су)финансирало Министарство, или на другим 
научноистраживачким пројектима; 

8) најзначајнијих резултата остварених у међународним пројектима у последњих 
пет година; 

9) најзначајнијих резултата пројеката остварених у срадњи са привредом и на 
тржишту, односно резултата који су примењени у привреди или који су 
комерцијализовани на тржишту; 

10) издавачке (периодичне и монографске) делатности научноистраживачке 
организације; 

11) одговарајућег простора у односу на број запослених истраживача и помоћног 
особља, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, у складу са 
прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област научноистраживачког рада; 

12) вредности и квалитета опреме у односу на врсту истраживања и број 
истраживача, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, у складу 
са прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област научноистраживачког рада; 

13) обима научно-информативне документације (домаћа и страна научна периодика 
и монографска дела). 

Приликом вредновања научноистарживачког рада, Одбор за акредитацију користи 
службене податке из евиденције Министарства, као и податке из документације 
приложене уз захтев за акредитацију. 
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Члан 6. 
 У погледу научноистраживачке компетентности, односно квалитета 

научноистраживачког рада, институти и факултети испуњавају услове акредитације ако у 
претходне четири године задовољавају услове учешћа у реализацији 
научноистраживачких пројекта које је (су)финасирало Министарство.  

За институте и факултете који нису били регистровани до ступања на снагу Закона 
о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 - 
исправка) (у даљем тексту: Закон), научноистраживачка компетентност, односно 
квалитет научноистраживачког рада, утврђује се на основу резултата 
научноистраживачког рада од њиховог оснивања у складу са критеријумима који се 
примењују у ставу 1. овог члана. 

 
 

III. ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ 
 

Члан 7. 
Одбор за акредитацију спроводи поступак акредитације сваке четврте године 

(редовни поступак), или у краћем року, на захтев научноистраживачке организације, 
оснивача научноистраживачке организације или Министарства (ванредни поступак), за 
научноистраживачке организације које су уписане у Регистар научноистраживачких 
организација, као и поступак за потврђивање или одузимање статуса центра изузетних 
вредности. 

Поступку акредитације подлежу све научноистраживачке организације, у складу са 
Законом. 

Редовни поступак покреће Министарство најмање 120 дана пре истека рока за који 
важи акредитација. 

Када се ради о научноистраживачкој организацији која није уписана у Регистар 
научноистраживачких организација, оснивач подноси захтев за акредитацију Одбору за 
акредитацију. 

За научноистраживачку организацију која није уписана у Регистар 
научноистраживачких организација, Одбор за акредитацију оцењује квалитет и резултате 
њеног научноистраживачког рада у периоду од њеног оснивања. 

По пријему захтева из ст. 1. и 4. овог члана, Одбор за акредитацију обавља проверу 
квалитета научноистраживачког рада, у складу са овим правилником, доноси одлуку у 
року од 90 дана од дана пријема захтева и доставља је Министарству и оснивачу. 
         За потребе спровођења поступка акредитације, Одбор за акредитацију образује 
стручне тимове који разматрају појединачне захтеве за спровођење поступка 
акредитације. 

Одбор за акредитацију, односно његов стручни тим, након обиласка и непосредног 
утврђивања услова за обављање научноистраживачке делатности института и факултета 
који се акредитује, сачињава записник о испуњености услова за обављање 
научноистраживачког рада, који је саставни део одлуке о акредитацији. 

Одбор за акредитацију може донети позитивну или негативну одлуку о 
акредитацији института, односно факултета. 

Ако Одбор за акредитацију не донесе одлуку у року од 90 дана, министар има право 
да разреши чланове Одбора за акредитацију и да именује нове чланове. 

Одбор за акредитацију дужан је да у поновљеном поступку донесе одлуку о 
акредитацији научноистраживачке организације у року од 60 дана. 
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На основу позитивне одлуке о акредитацији, научноистраживачка организација која 
није уписана у Регистар научноистраживачких организација стиче право да се у року од 
30 дана, у складу са Законом, упише у Регистар научноистраживачких организација. 

На основу позитивне одлуке о акредитацији, регистрована научноистраживачка 
организација задржава права која је стекла уписом у Регистар научноистраживачких 
организација. 

Оснивач научноистраживачке организације, односно научноистраживачка 
организација, може да поднесе жалбу Националном савету за научни и технолошки 
развој, у року од 30 дана од дана пријема негативне одлуке о акредитацији. 

Национални савет за научни и технолошки развој дужан је да у року од 90 дана 
донесе коначну одлуку о акредитацији. 

Ако је донета коначна негативна одлука о акредитацији, научноистраживачка 
организација брише се из Регистра научноистраживачких организација. 

Оснивач научноистраживачке организације, односно научноистраживачка 
организација, која је добила негативну одлуку о акредитацији, има право да понови 
захтев за акредитацију, по истеку године дана од дана пријема коначне одлуке о 
акредитацији. 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 
 

Члан 8. 
У поступку акредитације научноистраживачког рада научноистраживачких 

организација, Одбор за акредитацију вреднује научноистраживачки рад 
научноистраживачких организација у складу са критеријумима Министарства и оцењује 
испуњеност услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.  

 
Члан 9. 

         а) Научни институт се може акредитовати за обављање научноистраживачке 
делатности од општег интереса ако испуњава критеријуме научноистраживачке 
компетентности утврђене у члану 5. овог правилника и ако испуњава услове утврђене у 
члану  44.  Закона, и то: 

1) ако има програм научноистраживачког рада; 
2) ако има у радном односу са пуним радним временом најмање 20 истраживача 

компетентних за област науке којом се институт бави, од којих најмање десет 
истраживача у научним, односно наставним звањима (од којих најмање три у звању виши 
научни сарадник или научни саветник, односно у одговарајућем наставном звању) и 
десет истраживача у звању истраживач-сарадник или вишем звању; 

3) ако има одговарајући простор, опрему и друга средства за остваривање 
програма од општег интереса, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за 
акредитацију, у складу са прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област 
научноистраживачког рада; 

4) ако има програм развоја научноистраживачког подмлатка; 
5) ако има научно-информативну документацију или библиотечко-

информациони центар; 
6) резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке, односно 

доприноси општем фонду знања. 
Научни институт у области друштвених и хуманистичких наука може се 
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акредитовати за обављање научноистраживачке делатност од општег интереса ако поред 
услова утврђених у ставу 1. тач. 1), 2), 4), 5) и 6) овог члана, има у радном односу са 
пуним радним временом најмање 12 истраживача компетентних за област науке којом се 
институт бави, од којих најмање седам истраживача у научним, односно наставним 
звањима и пет истраживача у звању истраживач-сарадник или вишем звању. 

Научни институт чији је оснивач Српска академија наука и уметности може се 
акредитовати ако има и мањи број истраживача, ако испуњава услове које прописује 
Закон о Српској академији наука и уметности: 

 
        б) Истраживачко-развојни институт може се акредитовати за обављање 
научноистраживачке делатности од општег интереса ако испуњава критеријуме 
научноистраживачке компетентности утврђене у члану 5. овог правилника и ако 
испуњава  услове утврђене у члану  46.  Закона, и то: 

1) има програм научноистраживачког рада; 
2) има у радном односу са пуним радним временом најмање 12 истраживача 

компетентних за област науке којом се институт бави, од којих најмање седам 
истраживача у научним, односно наставним звањима (од којих најмање један у звању 
виши научни сарадник или научни саветник, односно у одговарајућем наставном звању) 
и пет истраживача у звању истраживач-сарадник или вишем звању; 

3) има одговарајући простор, опрему и друга средства за остваривање програма 
од општег интереса, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, у 
складу са прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област 
научноистраживачког рада; 

4) има програм развоја научноистраживачког подмлатка; 
5) има научно-информативну документацију или библиотечко-информациони 

центар; 
6) обавља трансфер знања и технологија; 
7) резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке, односно 

доприноси општем фонду знања. 
                                                                    

Члан 10. 
          Факултет се може акредитовати као научноистраживачка организација ако 
испуњава критеријуме научноистраживачке компетентности утврђене у члану 5. овог 
правилника и ако испуњава следеће услове: 

1) поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање 
делатности издато од стране министарства надлежног за високо образовање; 

2) упасан је у регистар високошколских установа који води министарство 
надлежно за високо образовање; 

3) има дозволу за рад издату од стране министарства надлежног за високо 
образовање; 

4) има 70% наставника у радном односу са пуним радним временом од укупног 
броја предмета за сваки акредитовани студијски програм; 

5) има одговарајући простор и опрему за обављање научноистраживачког рада, 
које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију у складу са прихваћеним 
стандардима и нормативима за сваку област научноистраживачког рада; 

6) има програм научноистраживачког рада; 
7) има програм развоја научноистраживачког подмлатка; 
8) има научно-информативну документацију или библиотечко-информациони 

центар; 
9) обавља трансфер знања и технологија; 
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10) резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке, односно 
доприноси општем фонду знања. 
 
 

V. АКРЕДИТАЦИЈА ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

Члан 11. 
 Статус центра изузетних вредности може стећи институт, односно факултет или 

њихов организациони део, односно њихови организациони делови, ако су поред услова 
прописаних овим правилником и Законом, у временском периоду у последњих пет 
година остварили врхунске и међународно признате научне и стручне резултате и на 
основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу. 

 Акт о додели или одузимању статуса центра изузетних вредности доноси 
Национални савет за научни и технолошки развој на основу позитивне одлуке Одбор за 
акредитацију. 

 Одбор за акредитацију, сваке четири године, спроводи поступак акредитације 
центра изузетних вредности. 

 
Члан 12. 

 Захтев за добијање статуса центра изузетних вредности може поднети институт, 
односно факултет који је акредитован у складу са овим правилником. 

  Захтев за стицање статуса заједничког центра изузетних вредности подносе 
заједнички више акредитованих института, односно акредитованих факултета. 

 Захтев за стицање статуса центра изузетних вредности који се односи на 
организационе делове института односно факултета подносе научноистраживачке 
организације у чијем саставу су ти организациони делови. 

 
Члан 13. 

За акредитацију центра изузетних вредности потребно је испунити посебне услове 
који се односе на резултате и квалитет научноистраживачког рада, научноистраживачке 
кадрове, простор и опрему потребне за обављање научноистраживачке делатности, које 
утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, у складу са међународно 
прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област научноистраживачког рада. 

У поступку акредитације центра изузетних вредности вреднују се међународно 
признати резултати од којих је најмање 70% резултата остварено захваљујући 
сопственим кадровским и материјалним капацитетима. 

У поступку акредитације центра изузетних вредности вреднује се укупан квалитет 
научноистраживачког рада субјекта који се акредитује. 

У погледу квалитета научноистраживачког рада, право за стицање статуса центра 
изузетних вредности има институт, факултет и њихови организациони делови, који су у 
последњих пет година по квалитету научноистраживачког рада, а по критеријумима 
Министарства заузимали водеће национално место у научној области којом се баве.  

У поступку акредитације центра изузетних вредности, институт, факултет, и 
њихови организациони делови, могу бити акредитовани као центар изузетних вредности 
ако у погледу кадровске структуре имају најмање 70 % истраживача прве категорије (А) 
и друге категорије (Б), а од тога најмање 50 % истраживача прве категорије, од укупног 
броја истраживача. 

У поступку акредитације центра изузетних вредности вреднују се просторни услови 
у складу са међународно признатим стандардима и нормативима, које утврђује 
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одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, за сваку област научноистраживачког 
рада. 

У поступку акредитације центра изузетних вредности вреднује се опремљеност 
лабораторијском и другом опремом у складу са међународно признатим стандардима и 
нормативима, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију, за сваку 
област научноистраживачког рада. 

У поступку акредитације центра изузетних вредности вреднује се квалитет и обим 
међународне сарадње, коју утврђује стручни тим Одбора за акредитацију за сваку област 
научноистраживачког рада. 

 
Члан 14. 

У поступку акредитације центара изузетних вредности Одбор за акредитацију, 
односно стручни тим који образује Одбор за акредитацију сачињава записник у коме се 
појединачно констатује испуњеност услова за стицање статуса центра изузетних 
вредности у погледу: 1) резултата и квалитета научноистраживачког рада; 2) кадровске 
структуре истраживача; 3) расположивог простора; 4) опреме, и других услова потребних 
за обављање научноистраживачке делатности, који је саставни део предлога одлуке 
Одбора за акредитацију. 

   
 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
         Овај правилник објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 

Члан 16. 
         Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
 
 

Број: 110-00-89/2006-01 
                                                                                              

У Београду, 26. септембра 2006. године 
 

Национални савет за научни и технолошки развој 
 

                                                              
ПРЕДСЕДНИК 

 

 
                                                                                       Проф. др Градимир В. Миловановић 
 

 


