
 
 

 
 

        Број/No: 2/2018                                                                   Датум/Date: 06.07.2018. 

 Ул. Кашиковићева 1а, 11000 Београд, Србија / Kasikoviceva 1a, 11000 Belgrade, Serbia 

Т: +381 11 2833420, +381 65 5491933    E-mail: mianu.irasa@gmail.com   Website: www.mianu.org 

Матични број: 28260288     ПИБ: 110903678 

 

 

 

На основу члана 13., члана 17. став 3. и 5., и члна 27. Статута Међународне  

истраживачке академије наука и уметности - МИАНУ (донет 08.06.2018. године, у 

даљем тексту: Статут Академије), Управни одбор Академије на седници одржаној 

06.07.2018. години, донео је     

    

ПРАВИЛНИК  

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА КАНДИДАТА ЗА  

ИЗБОР У ЧЛАНСТВО АКАДЕМИЈЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се критеријуми за вредновање резултата рада 

кандидата за избор за члана Академије, у складу са чланом 27. став 2. Статута 

Академије. 

 

Члан 2. 

 

За редовног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао  

наставно звање редовног или ванредног професора у Републици Србији или 

еквивалентно наставно звање у иностранству. 

За редовног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао 

научно звање научног саветника или вишег научног сарадника у Републици Србији 

или еквивалентно научно звање у иностранству. 

За редовног члана Академије у Уметничкој области може да буде изабран и 

кандидат који испуњава друге критеријуме које утврђује Одељење за уметност. У  

периоду до формирања Одељења уметности у складу са Статутом Академије, одлуку о 

избору за редовног члана Академије у Уметничкој области доноси Управни одбор на 

предлог комисије.  

 

Члан 3. 

 

За дописног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао  

наставно звање доцента у Републици Србији или еквивалентно наставно звање у  

иностранству. 

За дописног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао  

научно звање научног сарадника у Републици Србији или еквивалентно научно звање 

у иностранству. 
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За дописног члана Академије може да буде изабаран и кандидат који испуњава 

услове за избор у наставно звање доцента, односно у научно звање научног сарадника 

у складу са важећим прописима у Републици Србији на дан подношења захтева за 

чланство у Академији.  

За дописног члана Академије у Уметничкој области може да буде изабран и 

кандидат који испуњава друге критеријуме које утврђује Одељење за уметност. У  

периоду до формирања Одељења уметности у складу са Статутом Академије, одлуку о 

избору за дописног члана Академије у Уметничкој области доноси Управни одбор на 

предлог комисије. 

 

Члан 4. 

 

За кандидата за Академика може да буде изабран кандидат који је завршио 

основне или мастер академске студије, односно магистарске студидје, или је уписао 

мастер академске студије или докторске студије.  

 

Члан 5. 

 

За иноватора Академије може да буде изабран кандидат који има најмање један 

прихваћен патент или иновацију у земљи или иностранству.  

 

Члан 6. 

 

За почасног члана Академије може да буде изабран кандидат који је: 

 дао допринос у струци, уметности, спорту и пословању,  

 стекао статус заслужног уметника или спортисте,  

 стекао наставно звање професора струковних студија и слично.  

 

Члан 7. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном његовог доношења.  

 

 

Председник Академије 

 

_____________________________ 

Академик, проф. др Владица Ристић 

 


