На основу члана 28. Статута Српске Краљевске Академије Иновационих
Наука – СКАИН на седници одржаној дана 09. фебруара 2015. године
Преседништво је донело,

ПРАВИЛНИК
о критеријима за избор чланова Српске Краљевске Академије
Иновационих Наука - СКАИН
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин, услови и поступак за избор чланова Српске

Краљевске Академије Иновационих Наука – СКАИН.
Овим правилником уређују се критерији, начин вредновања – бодовања резултата
рада, као предуслов за избор за члана СКАИН-а.
Члан 2.
Свака пунолетана особа која испуњава критерије прописане овим правилником може
постати члан СКАИН-а, на лични захтев, или на предлог друге особе.
Члан 3.
Особа која на лични захтев, жели да постатне члан СКАИН-а дужна је обезбеди:
1) изјаву да је сагласна да буде бирана за члана,
2) детаљну биографију са свим подацима, школовању, радном искуству,
оставареним резултатима који се вреднују на основу критерија и
3) списак свих остварених резултата (пројекти, студије, програми, патенти,
иновације, публиковани радови, монографије, скрипта и уџбеници, тезе итд.).
Члан 4.
Особа која предлаже кандидата- ментор кандидата- за члана СКАИН-а обезбеђује:
1) изјаву кандидата да је сагласан да буде биран за члана,
2) детаљну биографију са свим подацима, школовању, радном искуству,
оставареним резултатима који се вреднују на основу критерија,
3) списак свих остварених резултата (пројекти, студије, програми, патенти,
иновације, публиковани радови, монографије, скрипта и уџбеници, тезе итд.).
Члан 5.
Чланови САНУ, ИАС, САИН, постају чланови СКАИН на основу предлога ментора и
сопствене сагласности на основу заседања комисије, одређене од стране председника
академије и доноси решење.
Члан 6.
Пријемом у чланство у СКАИН-у добија се једна од титула:
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1)
2)
3)
4)

кандидат
дописни члан
редовни члан
почасни члана.

25 бодова
30 бодова
35 бодова

Члан 7.
Титула коју ће члан СКАИН-а добити зависи од укупног броја остварених бодова
прописаних овим правилником.
Члан 8.
Почасни члан не мора имати остварен збир предвиђених бодова, али мора бити особа
од угледа, поштовања и достојанства, са опште постигнутим резултатима и достојна да
прими титулу.
Одлуку о пријему почасног члана доноси председништво.
Члан 9.
Број укупно остварених бодова за пријем у чланство за:
1) кандидата
2) дописног члана и
3) редовног члана
Вредновање резултата рада у струци и науци, иноваторству, вери, као услов за
пријем
Члан 10.
Вредновање резултати рада у струци и науци:
1) Ректор
2) Декан
3) Редовни професор (научни саветник)
4) Ванредни професор (виши научни сарадник)
5) Доцент (научни сарадник)
6) Докторска дисертација
7) Магистарска теза
8) Аутор монографије међународног значај
1) Аутор монографије националног значаја или уџбеник

8 поена
7 поена
7 поена
6.5 поена
6 пона
6 поена
5 поена
4 поена
3,5 поена

Члан 11.
1.Кандидат , иноватор је аутор примењеног патента
2.Кандидат , иноватор је аутор патентираног проналаска
3. Кандидат - пројектант сложеног техничког-технолошког решења
4. Кандидат – пројектант мање сложеног решења

6 поена
5 поена
4,5 поена
4 поена

5. Иноваторска - Пројектна решења на међународном конкурсу:
а) прва награда
б) друга награда
в) трећа награда
г) откуп лиценце

6 поена
5 поена
3 поена
5 поена

6. Пројектна решења на домаћем конкурсу:
а) прва награда
б) друга награда

5,5 поена
3,5 поена
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в) трећа награда
г) откуп лиценце

2 поена
4 поена

7. Пројектант великог сложеног пројекта (комплексан, или стратешки
значајан на републичком, односно међународном нивоу) :
а) главни пројектант
5 поена
б) пројектант
4 поена
Члан 12.
Вредновање резултати рада у иноваторству
Вредновање резултати рада у вери:
1. Патријарх
2. Митрополит
3. Владика
4. Верски поглавари, других вероисповести -

8 поена
6.5 поена
6 поена
6 поена

Члан 13.
Додатни поени:
1. Додатни поени за обављање функција у СКАИН:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Председник СКАИН
Почасни председник СКАИН
Потпредседник СКАИН
Генерални скретар СКАИН
Остале функције у СКАИН
Додатни поени за председника комисије, ментора
и члан приликом избора у чланство у СКАИН
рачунају се

8 поена
7 поена
7 поена
6 поена
4 поена

4 поена

Члан 14.
Додатни поени за обављане веће функције у: предузећима, институтима,
факултетима, министарствма, Војсци и МУП (оперативно стратегијске
грпације), државне институције, домаће организације од значаја,
рачунају се по

5 поена

Члан 15.
1) Додатни поени за председника, међународне организације,
од значаја рачунају се по
2) Додатни поени за остварену реализацију сарадање са страним
3) академија наука и универзитетима

7 поена
6 поена

Члан 16.
Лица која су остварила изузетно значајне резултате:
1) Организатори, оснивачи и руководиоци успешних
фирми и институција
2) Ствараоци производно и тржишно примењених производа
и технологија
3) Успешно руковођење предузећима и привредним субјектима
4) Успешно руковођење невладиним организацијама организацијама
од интереса за науку, историју и традицију народа Србије
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3 поена
3 поена

3 поена

Члан 17.
Објављивање научно стручних рецензираних радова у СИНОВИС-у ,
по раду 2,0 поена.
Број поена за резултате рада у стручно-научној пракси са више аутора, важе само за
првог аутора. За другог аутора број поена се умањује 15%, за трећег 25%, а за четвртог
30% изузев за ауторе стручне монографија.
Председништво прописује упутство за писање реферата и примену критеријума.
Члан 18.
Вредновање резултата рада младих као услов за пријем
Сви млади таленти у области науке, иноватори и свим другим друштвеним
активностима, у распону од 20 година бирају се у звању „кандидат“ на основу
остварених резултата у школи и на факултету (ђак, или студент генерације), те на
основу ваннаставних, спотрских и друштвених активности (врхунски резултати
остварени у свим сегментима наставног, ванаставног и друштвеног живота).
„Кандидат“ из реда младих у СКАИН-у није обавезан дати приступну беседу, али
полаже заклетву у складу са статусом који добија.
О „кандидатима“ се води посебна евиденција у Одељењу младих (едукативни наступи,
чланови комисије за пријем нових чланова, активност у организацији седница и других
манифестација, итд).
Члан 19.
Почасни чланови за посебне друштвене заслуге могу добити :
1) Орден Светог Саве
СКАИН-ов орден Витеза –Тесла
2) Најпознатија светска признања: ,,ЕУРЕКА“ - Брисел;
3) ,,АРХИМЕД“ – Москва; ,,ИНПЕЏ“ –Питсбург
4) ЈУПИН- ИНВЕНТ ДИПЛОМА
5) Остала светска признања од интереса за науку, историју,
дипломатију итд.

8 поени
7 поена
7 поена
6 поена
5 поена

Члан 18.
Председништво доноси одлуку ко може бити почасни члан и добити једну од титула.
Члан 19.
Даљи поступак пријема академика врши се према одредбама Статута СКАИН.

Председник
Академик, проф. др Љубинко Илић
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