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ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

Нови Пазар, Вука Караџића 9 

Број: 563/21 

Датум: 18. 02. 2021.  године 

 

 

На основу члана 65. став 1, а у вези са чланом 12. став1. тачка 15) Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 73/18) и члана 76. став 1. алинеја 22. Статута Државног 

универзитета у Новом Пазару, Сенат Државног универзитета у Новом Пазару, на седници одржаној 

дана  18. 02. 2021. године,  утврдио је 

 
 
 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ 

ОДНОСА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У 

НОВОМ ПАЗАРУ 
 

 
 
 

Члан 1.  

Овим Правилником ближе се утврђују јединствени минимални услови за стицање звања 

наставника и сарадника на Државном универзитету у Новом Пазару (у даљем тексту: Универзитет) и 

критеријуми за оцену резултата научноистраживачког, односно уметничког рада кандидата за избор у 

звање наставника.  

 

Члан 2.  

Звања наставника Универзитета су: доцент, ванредни професор и редовни професор. 

Звања наставника струковних студија су: предавач, виши предавач, професор струковних 

студија. 

Наставници у звању предавача, вишег предавача или професора струковних студија могу да 

изводе наставу само на струковним студијама.  

Наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора могу да изводе наставу на свим 

врстама студија.  

Избор у звање предавача, вишег предавача, доцента и ванредног професора, као и наставника 

уметности и доцента уметности, врши се на период од 5 година.  

Избор у звање редовног професора  и професора струковних студија, врши се на неодређено 

време.  

После истека периода из става 5. овог члана, наставник се може изабрати у више звање или 

исто звање или не  изабрати. 

Наставник који је поново изабран у исто звање, ако испуни потребне услове, може бити 

изабран у више звање и пре истека изборног периода. 
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Наставу страних језика, односно, вештина, могу изводити и наставници у звању наставника 

страних језика и наставника вештина, у складу са врстом студија за коју је студијски програм 

акредитован.  

Услове за избор у звања из става 9. овог члана прописује високошколска установа. 

Наставник може бити биран у исто звање више пута. 

Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор 

за вођење докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, у складу са стандардом 9 

за акредитацију студијских програма докторских студија на високошколским установама: Наставно 

особље. 

Члан 3.  

У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о 

високом образовању Републике Србије, Минималним условима за избор у звања наставника на 

универзитету које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета и овим 

Правилником. 

Стицање звања и заснивање радног односа наставника врши се у складу са Законом о високом 

образовању Републике Србије и Статутом Универзитета. 

 

Члан 4.  

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и, по правилу, на сајту Универзитета, 

и траје најмање 15 дана од дана објављивања.  

Конкурс за наставнике који су у радном односу на одређено време на Универзитету, објављује 

се ако за то постоји потреба, по правилу, 6 месеци пре истека периода на који је наставник биран.  

 

Члан 5.  

 

Избор у звање наставника заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, 

који се, поред општих услова, исказују и следећим условима:  

1. Oбавезни услови  

1.1. наставни рад и  

1.2. научноистраживачки, односно уметнички рад;  

2. Изборни услови  

2.1. стручно-професионални допринос; 

2.2. допринос академској и широј заједници и 

2.3. сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 

установама културe или уметности у земљи и иностранству.  

Кандидат за избор у звање наставника мора у претходном изборном периоду да испуни 

најмање по једну одредницу из сва три изборна услова, који морају да буду наведени и образложени у 

реферату, уз приложене доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. 

Извештај о кандидатима за избор у звање наставника укључује оцену свих резултата рада 

кандидата из става 1. овог члана, садржајно приказану у обрасцу који је саставни део овог Правилника 

(Образац бр. 1).  

 

Члан 6. 

  

Оцена способности за наставни рад и оцена резултата рада кандидата за избор у звање 

наставника у настави, као и ангажовање кандидата у развоју наставе и других делатности Департмана 

и Универзитета оцењују се у складу са Минмалним условима за избор наставника и сарадника које је 
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утврдио Национални савет за високо образовање („Сл. гласник РС.“ број 101/15, 102/16 и 119/17 и 

152/20). 

Приликом оцене способности за наставни рад и резултата рада у настави узима се у обзир 

мишљење студената формирано на основу анкете, у складу са посебним општим актом Сената 

Универзитета.  

Сходно члану 5. став 1. тачка 1.1, кандидат може бити први пут изабран у звање доцента, 

уколико претходно има најмање три године педагошког искуства, стеченог у раду на Универзитету у 

неком од сарадничких звања. 

Оцена способности за наставни рад и оцена резултата педагошког рада заснива се на:  

 ефективно одржаној настави (студијски програми, наставни предмети, модули и часови 

наставе),  

 методологији извођења наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у  

настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.),  

 односу према настави и наставним обавезама,  

 начину оцењивања и успешности студената у стицању знања и вештина,  

 припреми и вођењу студијских програма,  

 вођењу рада демонстратора, сарадника у настави, асистената, стажиста и сл.,  

 доступности студентима за консултације, објашњења и савете,  

 добијеним наградама и признањима за рад у настави,  

 педагошком доприносу учешћем у регионалним и националним научним, односно, уметничким 

скуповима, и  

 менторству у завршним радовима, односно руковођењу израдом завршних радова студената.  

Допринос у настави оцењују се на основу доказа које прилаже кандидат, извештаја 

(самоевалуације) наставника за меродавни изборни период, евалуације од стране Ректора и других 

органа у оквиру збирне самоевалуације наставе и рада Универзитета, као и мишљења студената.  

 

 

Члан 7. 

 

Квантитативно исказивање резултата научноистраживачког, односно, уметничког рада 

кандидата за избор наставника и класификација врсте научних резултата врше се у складу са 

Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа ("Службени гласник РС", бр.  159 од 

30. децембра 2020”) и Прилогом 2. који је објављен уз Правилник о стицању истраживачких и 

научних звања ("Службени гласник РС", бр. 159 од 30. децембра 2020”). 

У складу са ставом 1. овог Правилника врста и квантификација индивидуалних 

научноистраживачких резултата дата је у Табели 1. која представља саставни део Правилника. 

Оцена резултата научно-истраживачког, односно, уметничког, стручног и професионалног 

доприноса заснива се на:  

 објављеним радовима у научним и стручним часописима са рецензијом,  

 објављеним књигама и монографијама,  

 рефератима и приказима,  

 презентацијама на научним, односно уметничким скуповима.  

Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање наставника. 

Научно-истраживачки, односно уметнички рад, оцењује се на основу доказа које прилаже 

кандидат. 

Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за коју се 

бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној форми. 
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Члан 8. 

 

Стручно-професионални допринос заснива се на: 

 уређивању часописа и публикација,  

 рецензијама у научним часописима, или рецензијама међународних или националних научних 

пројеката, 

 руковођењу или раду на домаћим или међународним научним пројектима, односно уметничким 

пројектима, као и припремању и вођењу пројеката,  

 аутор/коаутор елабората или студије,  

 организацији, вођењу или учешћу у раду локалних, регионалних, националних или 

интернационалних уметничких манифестација (изложбе, жирирање. фестивали, уметнички 

конкурси, такмичења и сл.), 

 изради професионалних експертиза и пружању консултантских услуга заједници, 

 аутор/коаутор извођачких пројеката и бизнис планова, 

 раду на развоју Лабораторија и Центара, 

 аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или иновације. 

 организацији и вођењу локалних, регионалних, националних и међународних стручних и 

научних конференција и скупова, 

 креативним активностима које показују професионална достигнућа наставника и доприносе 

унапређењу Универзитета као заједнице засноване на учењу. 

Стручно-професионални допринос оцењује се на основу доказа које прилаже кандидат. 

 

Члан 9. 

 

Допринос академској и широј заједници оцењује се на основу:  

 чланства у страним или домаћим академијама наука, или чланства у стручним или научним 

асоцијацијама у које се члан бира, 

 ангажовања у националним или међународним научним, односно стручним организацијама, 

институцијама од јавног значаја, културним институцијама и др. 

 учешћа у раду органа и тела Департмана и Универзитета, 

 учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника,  

 руковођења на Департманима и Универзитету,  

 доприноса активностима које побољшавају углед и статус Департмана и Универзитета,  

 вођења професионалних (струковних) организација,  

 организације, учешћа и вођења локалних, регионалних, националних или интернационалних 

уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска 

такмичења, конференције и скупови),  

 учешћа у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација,  

 рецензирања радова и оцењивању радова и пројеката (по захтевима других институција), 

 учешћа у наставним активностима ван студијских програма Универзитета (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми 

едукације наставника) или у активностима популаризације науке, 

 домаће и или међународне награде и признања у развоју образовања и науке. 

Допринос академској и широј  заједници оцењују се на основу доказа које прилаже кандидат.  
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Члан 10. 

 

Сарадња са другим високошколским установама и институцијама оцењује се на основу: 

 постдокторског усавршавања или студијског боравка у иностранству, 

 сарадње са другим високошколским, научно-истраживачким, односно, институцијама културe 

или уметности у земљи и иностранству – мобилност, интернационализација и др. 

 руковођења или учешћа у међународним научним или стручним пројекатима или студијама,  

 радног ангажовања у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

 стеченог звања гостујућег професора или истраживача, 

 учешћа у програмима размене наставника и студената, 

 учешћа у изради и спровођењу заједничких студијских програма.   

Сарадња са другим високшколским установама и институцијама оцењује се на основу доказа које 

прилаже кандидат.  
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БЛИЖИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА  
 

Члан 11.  

. 

Оцена резултата кандидата за избор у звање наставника врши се према условима и 

критеријумима који су на снази на дан расписивања конкурса.  

 

Члан 12.  

             Mинимални критеријуми за оцену испуњености услова у погледу научноистраживачког, 

односно уметничког рада за избор у звање наставника Универзитета јесу: 
 
 

 
А) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

 
Услови утврђени 

законом  

Ближи критеријуми  

 

Д
 о

 ц
 е

 н
 т

 

 

    

Д
 

о
 

ц
 

е н
 

т
 

Докторат наука 

Претходно 

завршени степени 

студија са 

просечном оценом 

најмање осам (8), 

односно   најмање 

три године 

педагошког 

искуства на 

високошколској 

установи 

ОБАВЕЗНИ 

- научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму 

у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у 

складу са Законом о високом образовању. 

Способност за 

наставни рад 

- позитивна оцена педагошког рада на основу мишљења студената 

формираног у складу са општим актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају 

педагошко искуство) из уже научне области за коју се бира;  

Научни, односно 

стручни радови 

објављени у 

научним 

часописима или 

зборницима, са 

рецензијама  

 

- најмање 12 бодова, од чега мора бити најмање 8 основних бодова из 

групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали 

бодови могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-

65), као и из осталих група из Табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део бодова мора бити реализован бар кроз 1 рад  објављен  у  

међународним часописима са SSCI листе (М21, М22 или М23);  

 

  

Изборни услови 
ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 2. одреднице из члана 8. 9.  и 10. овог 

Правилника, осим ако се кандидат бира први пут у наставничко звање.  
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В
 а

 н
 р

 е
 д

 н
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п

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 р
 

          

В
 

а
 

н
 

р
 

е д
 

н
 

и
  п
 

р
 

о
 

ф
 

е с о
 

р
 

Поред услова за 

звање доцента, и:  
ОБАВЕЗНИ 

- поред услова за звање доцента, и:  

Способност за 

наставни рад  

- позитивна оцена педагошког рада добијена на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета, током 

целокупног протеклог изборног периода;  

Више научних 

радова од значаја за 

развој науке, 

односно уметности 

у ужој научној, 

односно уметничкој 

области објављених 

у међународним или 

водећим домаћим 

часописима, са 

рецензијама;  

Више радова 

саопштених на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима  

- најмање 24 бода после избора у звање доцента, од чега мора бити 

најмање 18 основних бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-

53, М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе допунских 

бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из Табеле 1 у 

прилогу, изузев групе М70;  

  

- један део основних бодова мора бити реализован бар кроз 2 рада 

објављена у међународним часописима са SSCI листе (М21, М22 или 

М23) од избора у претходно звање из научне области за коју се бира; 

 

Објављен уџбеник, 

монографија, 

практикум или 

збирка задатака за 

ужу научну, 

односно уметничку 

област за коју се 

бира  

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за 

ужу научну област за коју се наставник бира (са ISBN бројем);  

 

Оригинално 

стручно остварење 

(пројекат, студија, 

патент, оригинални 

метод, нова сорта и 

сл.), односно 

руковођење или 

учешће у научним 

пројектима  

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 

метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или учешће у научним 

пројектима;  

 

Изборни услови ИЗБОРНИ 

 

- морају бити остварене активности најмање 3 одреднице из члана 8. 9. 

и 10. овог Правилника.  
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Поред услова за 

звање ванредног 

професора, и:  

ОБАВЕЗНИ 

- поред услова за звање ванредног професора, и:  

 Способност за 

наставни рад  

- позитивна оцена педагошког рада добијена на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

 Већи број научних 

радова који утичу 

на развој научне 

мисли у ужој 

области објављених 

у међународним или 

водећим домаћим 

часописима, са 

рецензијама 

Већи број научних 

радова и саопштења 

изнетих на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима  

- најмање 36 бодова после избора у звање ванредног професора, од чега 

мора бити најмање 28 основних бодова из група М10, М20, М31, М33, 

М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе 

допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из 

Табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

 

- један део основних бодова мора бити реализован бар кроз 3 рада 

објављена у међународним часописима са SSCI листе (М21, М22 или 

М23) од избора у претходно звање из научне области за коју се бира; 

 

-цитираност од 10 хетеро цитата. 

- Објављен уџбеник, 

монографија или 

оригинално стручно 

остварење  

- објављен уџбеник, или монографија (са ISBN бројем), или оригинално 

стручно остварење или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу 

област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко 

звање;  

 

Учешће у завршним 

радовима на 

специјалистичким и 

дипломским 

академским 

студијама на 

Универзитету  

- менторство у завршним радовима на специјалистичким и мастер 

акаденским студијама;  

- замена за менторство може бити и чланство у комисијама, али само за 

наставнике који изводе наставу из области које нису предвиђене за 

израду завршних радова; 

 

 Остварене 

резултате у развоју 

научно-наставног 

подмлатка  

 

- менторство и најмање једно учешће у комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације; 

 

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој ужој научној 

области, сродној области на департману, Универзитету и у другим 

институцијама;  

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене активности најмање 4 одреднице, при чему је 

најмање по једна из члана 8, 9. и 10. овог Правилника.  
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Б) ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
Услови утврђени 

законом  

Ближи критеријуми  

 

Д
 о

 ц
 е

 н
 т

 

 Д
  

о
  

ц
  

е 
 

н
  

т
  

 Докторат наука 

Претходно 

завршени степени 

студија са 

просечном оценом 

најмање осам (8), 

односно  најмање 

три године 

педагошког 

искуства на 

високошколској 

установи  

ОБАВЕЗНИ 

- научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на 

акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 

земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у 

складу са Законом о високом образовању; 

- посебни услови за клиничке наставне предмете су: специјализација, 

односно субспецијализација, ако је законом, односно општим актом 

високошколске јединице предвиђена;  

- радни однос на неодређено време у здравственој установи која је 

наставна база департмана;  

- позитивна оцена приступног предавања из уже научне области за коју 

се бира (за кандидате који немају педагошко  искуство);  

Способност за 

наставни рад  

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

 Научни, односно 

стручни радови 

објављени у 

научним 

часописима или 

зборницима, са 

рецензијама  

- најмање 12 бодова, од чега мора бити најмање 8 основних бодова из 

групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 

могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и 

из осталих група из Табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део бодова мора бити реализован бар кроз 1 рад , објављен  у 

међународним часописима са SSCI листе (М21, М22 или М23);  

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 2 одреднице из члана 8. 9.  и 10. овог 

Правилника, осим ако се кандидат бира први пут у наставничко звање.  

 

В
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Поред услова за 

звање доцента, и:  
ОБАВЕЗНИ 

- поред услова за звање доцента, и:  

 Способност за 

наставни рад  

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

 Више научних 

радова од значаја за 

развој науке, 

односно уметности 

у ужој научној, 

односно уметничкој 

области објављених 

у међународним или 

водећим домаћим 

часописима, са 

рецензијама  

Више радова 

саопштених на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима  

- најмање 24 бода после избора у звање доцента, од чега мора бити 

најмање 18 основних бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, 

М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе допунских бодова 

(М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из Табеле 1. у 

прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова мора бити реализован након последњег 

избора у звање доцента бар кроз 2 рада објављена у међународним 

часописима са SSCI листе (М21, М22 или М23);  
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 Објављен уџбеник, 

монографија, 

практикум или 

збирка задатака за 

ужу научну, 

односно уметничку 

област за коју се 

бира  

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу 

научну област за коју се наставник бира (са ISBN бројем);  

 

Оригинално 

стручно остварење 

(пројекат, студија, 

патент, оригинални 

метод и сл.), 

односно руковођење 

или учешће у 

научним пројектима  

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 

метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или учешће у научним 

пројектима;  

 

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 3 одреднице из члана 8. 9. и 10. овог 

Правилника.  
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 Поред услова за 

звање ванредног 

професора, и:  

ОБАВЕЗНИ 
- поред услова за звање ванредног професора, и:  

Способност за 

наставни рад  

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

Већи број научних 

радова, који утичу 

на развој научне 

мисли у ужој 

области, 

објављених у 

међународним или 

водећим домаћим 

часописима, са 

рецензијама  

 Већи број научних 

радова и 

саопштења 

изнетих на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима  

- најмање 36 бодова после избора у звање ванредног професора, од чега 

мора бити најмање 28 основних бодова из групе М10, М20, М31, М33, 

М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе 

допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из 

Табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова након последњег избора у звање ванредног 

професора мора бити реализован бар кроз 3 рада објављена у 

међународним часописима са SSCI листе (М21, М22 или М23);  

 

- цитираност од 10 хетеро цитата; 

 

Објављен уџбеник, 

монографија или 

оригинално 

стручно остварење  

- објављен уџбеник, или монографија (са ISBN бројем), или оригинално 

стручно остварење или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу 

област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко 

звање;  

 

 



 11 

Р
 е

 д
 о

 в
 н

 и
  

 п
 р

 о
 ф

 е
 с

 о
 р

 
Учешће у завршним 

радовима на 

специјалистичким и 

дипломским 

академским 

студијама на 

Универзитету  

- менторство у завршним радовима на специјалистичким и мастер 

академским студијама;  

- замена за менторство може бити и чланство у комисијама, али само за 

наставнике који изводе наставу из области које нису предвиђене за израду 

завршних радова; 

 

 Остварене 

резултате у развоју 

научно-наставног 

подмлатка  

 

- менторство и најмање једно учешће у комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације; 

 

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој ужој научној 

области, сродној области на департману, Универзитету и у другим 

институцијама; 

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене активности најмање 4 одреднице, при чему је 

најмање по једна из члана 8. 9. и 10. овог Правилника.  

 

 

 

В) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 
 

Услови утврђени 

законом  

Ближи критеријуми  

 

Д
 о

 ц
 е

 н
 т

 

Докторат наука 

Претходно 

завршени степени 

студија са 

просечном оценом 

најмање осам (8), 

односно  најмање 

три године 

педагошког 

искуства на 

високошколској 

установи  

ОБАВЕЗНИ 

- научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на 

акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 

земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у 

складу са Законом о високом образовању; 

 Способност за 

наставни рад  

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања из области за коју се бира, (за 

кандидате који немају педагошко искуство);  

 Научни, односно 

стручни радови 

објављени у 

научним 

часописима или 

зборницима, са 

рецензијама  

- најмање 12 бодова, од чега најмање 8 основних бодова мора бити из 

групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 

могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и 

из осталих група из табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део бодова мора бити реализован бар кроз 1 рад објављен у 

међународном часопису са SSCI листе (М21, М22 или М23);  

 

 Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 2. одреднице из члана 8. 9.  и 10. овог 

Правилника, осим ако се кандидат бира први пут у наставничко звање.  
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 Поред услова за 

звање доцента и:  
 ОБАВЕЗНИ 

Поред услова за звање доцента, и:  

-Способност за 

наставни рад  

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

Више научних 

радова од значаја за 

развој науке, 

односно уметности 

у ужој научној, 

односно уметничкој 

области објављених 

у међународним или 

водећим 

часописима, са 

рецензијама,  

- најмање 24 бода после избора у звање доцента, од чега најмање 18 

основних бодова мора бити из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, 

М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе допунских бодова 

(М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из Табеле 1. у 

прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова мора бити реализован после избора у звање 

доцента бар кроз 2 рада објављена у међународном часопису са SSCI 

листе (М21, М22 или М23), после избора у звање доцента;  

 

 Објављен уџбеник, 

монографија, 

практикум или 

збирка задатака за 

ужу научну, 

односно уметничку 

област за коју се 

бира  

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу 

научну, односно уметничку област за коју се наставник бира (са ISBN 

бројем);  

 

Оригинално 

стручно остварење 

(пројекат, студија, 

патент, оригинални 

метод, нова сорта и 

сл.), односно 

руковођење или 

учешће у научним 

пројектима  

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 

метод, нова сорта и сл.) односно руковођење или учешће у научним 

пројектима;  

 

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 3 одреднице из члана 8. 9. и 10. овог 

Правилника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Р
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 и
  

п
 р

 о
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 с

 о
 р

 

 

 

Поред услова за 

звање ванредног 

професора, и: 

ОБАВЕЗНИ 

- поред услова за звање ванредног професора, и:  

 

Способност за 

наставни рад 

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

Већи број научних 

радова који утичу 

на развој научне 

мисли у ужој 

области објављених 

у међународним или 

водећим домаћим 

часописима, са 

рецензијама 

Већи број научних 

радова и саопштења 

изнетих на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима 

- најмање 36 бодова после избора у звање ванредног професора, од чега 

најмање 28 основних бодова мора бити из групе М10, М20, М31, М33, 

М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе 

допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из 

табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова мора, после избора у звање ванредног 

професора, бити реализован бар кроз 3 рада објављена у међународном 

часопису са SSCI листе (М21, М22 или М23);  

 

- цитираност од 10 хетеро цитата; 

 

Објављен уџбеник, 

монографија или 

оригинално стручно 

остварење 

- објављен уџбеник, или монографија (са ISBN бројем), или оригинално 

стручно остварење или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу 

област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко 

звање;  

 

Учешће у завршним 

радовима на 

специјалистичким и 

дипломским 

академским 

студијама на 

Универзитету  

- менторство у завршним радовима на специјалистичким и мастер 

академским студијама;  

- замена за менторство може бити и чланство у комисијама, али само за 

наставнике који изводе наставу из области, које нису предвиђене за 

израду завршних радова;  

 

 Остварене 

резултате у развоју 

научно-наставног 

подмлатка  

 

- менторство и најмање једно учешће у комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој ужој научној 

области, сродној области на департману, Универзитету и у другим 

институцијама;  

Изборни услови ИЗБОРНИ 

-морају бити остварене најмање 4 одреднице, при чему је најмање по 

једна из члана 8, 9. и 10. овог Правилника.  
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Г) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 

Услови утврђени 

законом  

Ближи критеријуми 

 

Д
 о

 ц
 е

 н
 т

 

 

Докторат наука  

Претходно 

завршени степени 

студија са 

просечном оценом 

најмање осам (8), 

односно  најмање 

три године 

педагошког 

искуства на 

високошколској 

установи 

ОБАВЕЗНИ 

- научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на 

акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 

земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у 

складу са Законом о високом образовању; 

 

Способност за 

наставни рад  
- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања из области за коју се бира (за 

кандидате који немају педагошко искуство);  

Научни, односно 

стручни радови 

објављени у 

научним 

часописима или 

зборницима, са 

рецензијама  

- најмање 12 бодова, од чега мора бити најмање 8 основних бодова из 

групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 

могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и 

из осталих група из табеле 1 у прилогу, изузев групе М70;  

- један део бодова мора бити реализован бар кроз 1 рад објављен у 

међународном часопису са SSCI листе (М21, М22, М23 или М24) или 

објављена 3 рада из категорије М51 из научне области за коју се бира;   

Услов за сваки следећи избор у звање доцента:  

- најмање половина предвиђених бодова за први избор у звање доцента, 

од којих део мора бити реализован кроз 1 рад објављен из категорије М51 

из научне области за коју се бира, у периоду од последњег избора у звање 

доцента. 

 
 

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 2 одреднице из члана 8, 9.  и 10. овог 

Правилника, осим ако се кандидат бира први пут у наставничко звање.  
 

В
 а

 н
 р

 е
 д

 н
 и

  
п

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 

р
  

Поред услова за 

звање доцента, и:  
ОБАВЕЗНИ 

- Поред услова за звање доцента, и:  

 Способност за 

наставни рад  

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

Више научних 

радова од значаја за 

развој науке, 

односно уметности 

у ужој научној, 

односно уметничкој 

области објављених 

- најмање 24 бода после избора у звање доцента, од чега мора бити 

најмање 18 основних бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, 

М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе допунских бодова 

(М32, М34, М35 и М61-65), као из осталих група из табеле 1. у прилогу, 

изузев групе М70;  

- један део основних бодова мора бити реализован после избора у звање 

доцента бар кроз 2 рада објављена у међународном часопису са SSCI 
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у међународним 

или водећим 

домаћим 

часописима, са 

рецензијама  

Више радова 

саопштених на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима  

листе (М21, М22, М23 или М24), с тим што један рад може бити замењен 

испуњеним условом из групе М11, М12 или М13;  
 

 

В
 а

 н
 р

 е
 д

 н
 и

  
п

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 р
 

Објављен уџбеник, 

монографија, 

практикум или 

збирка задатака за 

ужу научну, 

односно уметничку 

област за коју се 

бира  

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу 

научну, односно уметничку област за коју се наставник бира (са ISBN 

бројем);  

 

 

Оригинално 

стручно остварење 

(пројекат, студија, 

патент, оригинални 

метод, нова сорта и 

сл.), односно 

руковођење или 

учешће у научним 

пројектима  

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 

метод, превод и сл.), односно руковођење или учешће у научним 

пројектима;  

 

Изборни услови  ИЗБОРНИ  

- морају бити остварене најмање 3 одреднице из члана 8. 9. и 10. овог 

Правилника.  

 

Р
 е

 д
 о

 в
 н

 и
  
п

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 р
 

Поред услова за 

звање ванредног 

професора, и:  

 ОБАВЕЗНИ 

- Поред услова за звање ванредног професора, и:  

 

Способност за 

наставни рад  

 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са Препоруком 

Националног савета за високо образовање и на основу мишљења 

студената формираног у складу са општим актом Универзитета;  

Већи број 

научних радова 

који утичу на 

развој научне 

мисли у ужој 

области, 

објављених у 

међународним 

или водећим 

домаћим 

часописима, са 

рецензијама  

Већи број 

научних радова и 

- најмање 36 бодова после избора у звање ванредног професора, од чега 

мора бити најмање 28 основних бодова из групе М10, М20, М31, М33, 

М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу бити из групе 

допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из 

табеле 1. у прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова мора бити реализован после избора у звање 

ванредног професора бар кроз 3 рада објављена у међународном часопису 

са SSCI листе (М21, М22, М23 или М24), с тим што један рад може бити 

замењен испуњеним условом из групе М11, М12 или М13;  

 

- цитираност од 10 хетеро цитата; 
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саопштења 

изнетих на 

међународним 

или домаћим 

научним 

скуповима  

 

 

Објављен 

уџбеник, 

монографија или 

оригинално 

стручно 

остварење  

- објављен уџбеник, или монографија (са ISBN бројем), или оригинално 

стручно остварење или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу 

област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко 

звање;  

 

 

Р
 е

 д
 о

 в
 н

 и
  
п

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 р
 

Учешће у завршним 

радовима на 

специјалистичким и 

дипломским 

академским 

студијама на 

Универзитету  

- менторство у завршним радовима на специјалистичким и мастер 

академским студијама;  

- замена за менторство може бити и чланство у комисијама, али само за 

наставнике који изводе наставу из области које нису предвиђене за израду 

завршних радова; 

 

 Остварене 

резултате у развоју 

научно-наставног 

подмлатка  

 

- менторство и најмање једно учешће у комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој ужој научној 

области, сродној области на департману, Универзитету и у другим 

институцијама;  

Изборни услови ИЗБОРНИ  

- морају бити остварене најмање 4 одреднице, при чему је најмање по 

једна из члана 8, 9. и 10. овог Правилника.  

 

 

У области Физичко васпитање и спорт, спортски резултати такмичара и тренера у олимпијским спортовима у сениорској 

конкуренцији изједначавају се радовима разврстаним према М категоризацији на следећи начин: 

М21 – освојена медаља на Олимпијским играма 

М22 – освојена медаља на светским првенствима 

М23 – освојена медаља на европским првенствима 

М24 – освојена медаља на Медитеранским играма, Универзијади, студентском првенству света и балканским првенствима 

М31 – учешће на Олимпијским играма 

М32 – учешће на светским првенствима 

М33 – учешће на европским првенствима 

М50 – освојена медаља на државним првенствима. 

* Учешћа на Олимпијским играма, као и на светским и европским првенствима, вреднују се и за судије на тим 

такмичењима. 

 

Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ 
  

Услови утврђени 

законом  

Ближи критеријуми  
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Д
 о

 ц
 е

 н
 т

  
 

-Високо образовање 

трећег степена  

- Призната 

уметничка дела  

- Способност за 

наставни рад  

ОБАВЕЗНИ 

- диплома доктора наука или диплома доктора  уметности стечена на 

акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском 

програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о 

високом образовању; 

- у звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има 

високо образовање мастер академских студија и призната уметничка, 

односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира;  

- позитивна оцена педагошког рада на основу мишљења студената 

формираног у складу са општим актом Универзитета;  

- признати уметник који има најмање 5 репрезентативних референци *у 

ужој уметничкој области за коју се бира;  

- позитивна оцена приступног предавања из области за коју се бира (за 

кандидате који немају педагошко искуство);   

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене најмање 2 одреднице из члана 8. 9,  и 10. овог 

Правилника, осим ако се кандидат бира први пут у наставничко звање.  

 

 
 

  
П

 р
 о

 ф
 е

 с
 о

 р
  
 у

 м
 е

 т
 н

 о
 с

 т
 

и
    

- Високо 

образовање трећег 

степена 

- Уметничка дела 

која представљају 

самосталан 

допринос 

уметности  

ОБАВЕЗНИ 

- Поред услова за доцента 

- позитивна оцена наставног рада;  

- руковођење у бар 3 завршна рада на свим нивоима студија, с тим да се 

то може заменити једном репрезентативном референцом у ужој 

уметничкој области за коју се наставник бира у случају да студијским 

програмом није омогућено да наставник буде биран за руководиоца 

завршног рада;  

- најмање 12 репрезентативних референци*, а најмање шест од последњег 

избора, у ужој уметничкој области за коју се бира, у најмање 2 различите 

категорије;  

Изборни услови ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене активности бар у 3 одреднице из члана 8, 9. и 10. 

овог Правилника  
 
 

 

 
 

 

Р
 е

 д
 о

 в
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 и
  

п
 р

 о
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 с

 о
  
р

 - Високо 

образовање трећег 

степена 

 

- Изузетна 

уметничка дела која 

су значајно утицала 

на развој културе  и 

уметности  
 

 ОБАВЕЗНИ 

- Поред услова за звање професора уметности, и: 
- доктор уметности; 

- позитивна оцена наставног рада; 

- изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и 

уметности; 

- руковођење у изради бар 4 завршна рада на мастер академским 

студијама. 

-руковођење или учешће у изради 2 докторске дисертације уметности; 

- најмање 18 репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за 

коју се бира, у најмање 3 различите категорије, од којих најмање 9 од 

последњег избора (пожељно је да се бар једна од ових референци односи 

на објављена теоријска или уџбеничка дела); 
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Изборни услови  ИЗБОРНИ 

- морају бити остварене активности бар у 4 елемента, при чему је најмање 

по једна из члана 8, 9. и 10. овог Правилника.  
 

 

 

*Репрезентативне референце за уметничке области су:  

а) репрезентативне референце за образовно-уметничку област музичке уметности:  

- уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на концертима у земљи и 

   иностранству,  

- уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству,  

- концерти, оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству (извођачка делатност),  

- концерти, оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству,  

- мајсторски курсеви и семинари у земљи и иностранству,  

- учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству,  

- учешће у раду жирија на музичким такмичењима у земљи и иностранству,  

- награде и признања за уметнички рад и   

- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика);  

 

 

б) репрезентативне референце за образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и 

 дизајна:  

- јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама,  

- јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама,  

- комерцијална реализација уметничког дела,  

- учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица у 

   земљи и иностранству,  

- учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела,  

- учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,  

- награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству и  

- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика). 

Категорије репрезентативних референци дефинисане су у допуни Стандарда за акредитацију 

студијских програма, за сваку образовно-уметничку област посебно.  

Репрезентативне референце које се односе на учешће у раду жирија на различитим уметничким 

манифестацијама вреднују се кроз оцену научноистраживачког/уметничког, стручног и 

професионалног доприноса. Уколико се једно исто уметничко дело више пута излаже или шаље на 

конкурсе и фестивале, то се може рачунати само као једна репрезентативна референца, али се ова 

активност вреднује кроз оцену доприноса академској и широј заједници. 

 

Члан 13. 

Стручни орган Универзитета може одредити и строже додатне критеријуме за утврђивање 

предлога за избор у звање наставника за научну, односно уметничку област из које се реализује 

студијски програм. 
 

БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

       Члан 14. 

У звање наставника струковних студија може бити изабрано лице које има одговарајући 

стручни, академски, научни, односно уметнички назив стечен на акредитованом студијском програму 

и акредитованој високошколској установи и способност за наставни рад. 
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Члан 15. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар, односно 

најмање стручни назив специјалисте академских студија и да има и објављене стручне радове из уже 

области за коју се бира. 

У пољу Медицинских наука високошколска установа може на предлог стручног органа 

ангажовати у делу активне наставе, укључујући предавања и вежбе, на првом степену студија, највише 

до трећине часова наставе на предмету у току семестра, у звање предавача струковних студија са 

непуним радним временом и лице које има високо образовање првог степена и најмање завршену 

здравствену специјализацију из уже научне области предмета за коју се ангажује и које има неопходна 

знања и вештине у одговарајућој области и показује смисао за наставни рад. Предавач ван радног 

односа може бити ангажован искључиво на стручно-апликативним предметима. У звање вишег 

предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука из области за коју се бира, 

односно уметнички назив доктора уметности, да има стручне радове и научне радове објављене у 

научним часописима или зборницима са рецензијама. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив 

доктора наука из области за коју се бира, односно уметнички назив доктора уметности, и има научне, 

односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама, односно 

уметничка остварења, у складу с Правилником о ближим условима за избор у звање наставника 

Универзитета.  

 

Члан 16. 

Испуњеност услова за избор у звање наставника струковних студија оцењује се на основу 

резултата: 

1. Научноистраживачког, односно стручног рада, 

2. Педагошког рада, 

3. Рада у обезбеђивању научно-наставног подмлатка-менторства, односно 

    руковођења израдом завршних радова студената и 

4. Ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности Универзитета – доприноса 

    академској и широј заједници. 

Члан 17. 

Извештај о кандидатима за избор наставника струковних студија заснива се на мерљивим 

резултатима целокупног рада кандидата за избор у звање. 

Извештај о кандидатима за избор у звање наставника садржи наводе за оцену свих резултата 

рада и пише се у форми обрасца за избор наставника на академским студијама. 

 

Члан 18. 

Извештај комисије, после истека времена за увид јавности, разматра Сенат Универзитета и 

доноси одлуку о избору у звање наставника струковних студија. 

 

Члан 19. 

На питања која нису уређена условима за избор наставника струковних студија примењују се 

одредбе овог Правилника о ближим условима за избор у звање наставника. 

 

 

БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЕШТИНА 

 

Члан 20. 

У звање наставника страног језика и наставника вештина уметности може бити изабрано и 
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лице које има високо образовање мастер академских студија и објављена најмање два стручна, 

односно научне радове у домаћим, односно иностраним часописима, из области за коју се бира и 

способност за наставни рад. 

 

Члан 21. 

Извештај комисије, после истека времена за увид јавности, разматра и одлуку о избору доноси 

Сенат Универзитета. 

 

Члан 22. 

На питања која нису уређена условима за избор наставника страног језика и вештина 

примењују се одредбе овог Правилника о ближим условима за избор у звање наставника. 

 

 

БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА  

 

Члан 23. 

 

Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. 

Звања сарадника у извођењу наставе у оквиру студијских програма страних језика су: лектор и 

виши лектор. 

Сарадници стичу звање и заснивају радни однос у следећем трајању: 

1. Сарадник у настави - на годину дана, са могућношћу продужења за још једну годину у току 

трајања мастер или специјалистичких студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије 

завршавају, 

2. Асистент - на три године, са могућношћу продужења за још три године, 

3. Асистент са докторатом – на три године, са могућношћу продужења за још три године. 

 

Члан 24. 

 

У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабран студент мастер 

академских студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 

осам, познаје рад на рачунару и познаје један светски језик. 

У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабрано најдуже једну 

школску годину и лице које је студије првог и другог степена завршило са просечном оценом најмање 

осам (8) и студент који је уписао докторске студије, познаје рад на рачунару и познаје један светски 

језик. 

За сарадника у настави из уметничког поља може бити изабрано лице које има високо 

образовање првог степена студија, укупну просечну оцену најмање осам (8) и најмање девет (9) из 

групе предмета за коју се бира, у складу са општим актом високошколске установе, уколико у тој 

области нису предвиђене мастер академске студије. 

У звање асистента може бити изабран студент докторских студија који је сваки од претходних 

степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и има најмање два положена испита, 

који показује смисао за наставни рад, познаје рад на рачунару и познаје један светски језик. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило академске студије 

првог степена и има уметничка дела, које показује смисао за самостално уметничко стваралаштво, 

уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене дипломске академске, односно 

докторске студије. 
За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван високошколске установе, 

високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар, 
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клинички асистент и сл.) лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 
У звање асистента са докторатом може да буде изабрано лице које има звање доктора наука и 

које показује смисао за наставни рад, познаје рад на рачунару, познаје један светски језик, објављене 

научне, односно стручне радове у домаћим, односно иностраним часописима, из области за коју се 

бира и учешће на конференцијама од националног значаја. 

 

Члан 25. 

Извештај комисије разматра и одлуку о избору доноси Ректор Универзитета. 

 

Члан 26. 

На питања која нису уређена условима за избор сарадника, примењују се одредбе овог 

Правилника о ближим условима за избор у звање наставника. 

 

ПОСТУПАК ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Члан 27. 

Конкурс за избор расписује ректор Универзитета. 

Конкурс за избор наставника и асистента са докторатом објављује се у средствима јавног 

информисања и, по правилу, на сајту Универзитета. 

Конкурс за избор сарадника у настави и асистента расписује се и објављује на сајту 

Универзитета. 

 

Члан 28. 

Ректор, на предлог Већа одговарајућег департмана, именује Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извештаја (У даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије су у истом или вишем звању од оног у које се кандидат бира. 

 

 

Члан 29.  

           Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима дужна је да року од 30 дана од дана 

достављања материјала сачини извештај о сваком кандидату и да мишљење да ли испуњава Законом и 

овим Правилником прописане услове за избор у одговарајуће звање и предложи да се од кандидата 

који испуњавају услове изабере један, односно највише онолико кандидата колико се тражи 

конкурсом. 

Комисија је дужна да сачини извештај и у случају када се ни један од пријављених кандидата 

не предлаже за избор у одговарајуће звање.  

Чланови комисије за писање извештаја о кандидату за избор у звање одговорни су за потпуну, 

правилну и тачну класификацију и квантификацију резултата рада кандидата.  

Извештај комисије који садржи потпуне, правилно разврстане и оцењене резултате рада сваког 

кандидата ставља се на увид о чему се јавност обавештава путем WEB странице Универзитета. 

 

Члан 30.  

 Веће одговарајућег департмана разматра извештај комисије и примедбе на извештај ако су 

поднете за време док је извештај био на увиду јавности. 

 Веће департмана предлаже Наставно-научном већу Универзитета да донесе одлуку којом 

предлаже: 

1) да се кандидат изабере у одговарајуће звање, или 

2) да се кандидат не изабере. 
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Члан 31.  

Наставно-научно веће разматра предлог одлуке за избор наставника Универзитета из члана 2. 

овог Правилника. 

Наставно-научно веће доноси одлуку о избору асистента са докторатом. 

 

Члан 32. 

Председник Наставно-научног већа може одредити члана већа за известиоца о једном или више 

извештаја о којима се одлучује на седници Наставно-научног већа.  

Известилац треба, пре свега, да обрати пажњу на техничку исправност навода комисије за 

писање извештаја о кандидатима за избор у звање, а нарочито на поступак и начин вредновања 

резултата научног рада кандидата.  

Председник Наставно-научног већа може позвати и неког од потписника извештаја да пред 

већем усмено образложи наводе у извештају и мишљење комисије.  

 

Члан 33. 

После разматрања Извештаја комисије и предлога одговарјућег департмана, Наставно-научно 

веће Универзитета може донети одлуку о утврђивању предлога: 

1) да се кандидат изабере у одговарајуће звање, или 

2) да се кандидат не изабере.  

Уколико оцени да достављена документација није потпуна или су за ваљану одлуку, односно 

мишљење, потребна додатна објашњења, научно-стручно веће ће донети закључак о одлагању 

доношења одлуке, односно давању мишљења, при чему ће одредити рок за допуну предлога, који не 

може бити дужи од 20 дана од дана достављања закључка Департмана.  

У поновљеном поступку Наставно-научно веће Универзитета може донети одлуку из става 1. 

овог члана . 

Одлука коју стручно веће донесе мора бити образложена.  

 

Члан 34.  

 Сенат Универзтитета доноси одлуку о избору наставника Универзитета у одговарајуће звање 

на предлог Наставно-научног већа, а по прибављеном мишљењу надлежног научно-стручног већа 

Универзитета. 

Сенат може:  

1) донети одлуку о избору у звање предложеног кандидата, или  

2) донети одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање.  

Одлука Сената мора бити образложена.  

Одлука Сената доставља се кандидатима.  

 
Члан 35. 

           Кандидат изабран у звање наставника стекао је потребан услов на закључење уговора о раду,  у 
оном проценту за који постоји потреба Универзитета.  
          По потреби, када не постоји норма часова, са изабраним наставником Универзитет може 

закључити уговор о допунском раду. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 36. 

 Наставник изабран према овом Правилнику испуњава услове за поновни избор у исто звање 

ако оствари најмање половину бодова предвиђених за избор у звање у коме се налази. 
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Наставник који на дан ступања на снагу овог Правилника има звање доцента, а који је у 

моменту реизбора испуњавао све услове за избор у звање ванредног професора, осим руковођења и 

учешћа у научним пројектима, може бити изабран у звање ванредног професора након две године од 

последњег избора, ако је у том периоду објавио најмање 1 рад у часопису категорије М20 или М50. 

 

Члан 37. 

Саставни део Правилнника представља Образац 1. и прилог 2. који је објављен уз Правилник 

о стицању истраживачких и научних звања ( „Службени гласник РС,  бр. 159 од 30. децембра 2020. 

године ''). 

 

Члан 38. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи постојећи Правилник бр.2529/19 од 

11.09.2019.године 

Члан 39. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Универзитета, а почиње да се примењује на све конкурсе објављене после ступања на снагу. 

 

          ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  

     Р е  к т о р 

 

                                                               Проф. др Миладин Костић 

 

 

 

 

 

Табела 1.  

ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 

РЕЗУЛТАТА 

   
Napomena: oblasti nauke su razvrstane na sledeći način: 

1 - prirodno-matematičke i medicinske  2 - tehničko-tehnološke i biotehničke  

3 - društvene  4 - humanističke  

   

Naziv grupe rezultata  
Oznaka 
grupe 
rezultata  

Vrsta 
rezultata  

K - Vrednost 
rezultata  

1  2  3  4  

Monografije, monografske studije, tematski zbornici, 
leksikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja 

M10            

Istaknuta monografija međunarodnog značaja    M11  14  14  14  14  

Monografija međunarodnog značaja    M12  10  10  10  10  

Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom 
zborniku vodećeg međunarodnog značaja  

  M13  7  7  7  7  

Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom 
zborniku međunarodnog značaja  

  M14  4  4  5  5  

Leksikografska jedinica ili karta u naučnoj publikaciji vodećeg   M15  3  3  3  3  
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međunarodnog značaja  

Leksikografska jedinica ili karta u publikaciji međunarodnog značaja    M16  2  2  2  2  

Uređivanje tematskog zbornika leksikografske ili kartografske 
publikacije vodećeg međunarodnog značaja  

  M17  3  3  3  3  

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske 
publikacije međunarodnog značaja  

  M18  2  2  2  2  

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja; 
naučna kritika; uređivanje časopisa 

M20            

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti    M21a  10  10  10  10  

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu    M21  8  8  8  8  

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu    M22  5  5  5  5  

Rad u međunarodnom časopisu. U oblasti društveno-humanističkih 
nauka i časopisi označeni kao Q1 u SJR  

  M23  3  3  4  4  

Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja.U oblasti 
društveno-humanističkih nauka i časopisi označeni kao Q2 i Q3 u 
SJR.    

  M24  2  3  4  4  

Naučna kritika i polemika u istaknutom međunarodnom časopisu    M25  1,5  1,5  1,5  1,5  

Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisu    M26  1  1  1  1  

Naučna kritika i polemika u časopisa ranga M24    M27  0,5  0,5  0,5  1  

Na godišnjem nivou              

a) Glavni odgovorni urednik istaknutog međunarodnog naučnog 
časopisa ili publikacije sa monografskim delima kategorije M13  

  M28a  3,5  3,5  3,5  3,5  

b) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa (gost 
urednik) ili publikacije sa monografskim delima kategorije M14  

  M28b  2,5  2,5  2,5  2,5  

Na godišnjem nivou              

a) Uređivanje međunarodnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih 
monografija  

  M29a  1,5  1,5  1,5  1,5  

b) Glavni i odgovorni urednik nacionalnog časopisa    M29b  1,5  1,5  1,5  1,5  

v) Uređivanje nacionalnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih 
monografija  

  M29v  1  1  1  1  

Zbornici međunarodnih naučnih skupova M30            

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini 
(neophodno pozivno pismo) 

  M31  3,5  3,5  3,5  3,5  

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu    M32  1,5  1,5  1,5  1.5  

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini    M33  1  1  1  1  

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu    M34  0,5  0,5  0,5  0,5  

Autorizovana diskusija sa međunarodnog skupa    M35  0,3  0,3  0,3  0,3  

Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupa    M36  1,5  1,5  1,5  1,5  

Monografije nacionalnog značaja M40            

Istaknuta monografija nacionalnog značaja    M41  7  7  9  9  

Monografija nacionalnog značaja.    M42  5  5  7  7  

Monografska bibliografska publikacija ili monografska studija    M43  3  3  3  5  

Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku 
vodećeg nacionalnog značaja  

  M44  2  2  3  3  
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Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog 
značaja  

  M45  1,5  1,5  1,5  1,5  

Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji vodećeg nacionalnog 
značaja, karta u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja, kritičko 
izdanje građe u naučnoj publikaciji  

  M46  1  1  1  1  

Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja    M47  0,5  0,5  0,5  0,5  

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske 
publikacije vodećeg nacionalnog značaja  

  M48  2  2  2  2  

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske 
publikacije nacionalnog značaja  

  M49  1  1  1  1  

Radovi u časopisima nacionalnog značaja M50            

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja. U oblasti društveno-
humanističkih nauka i časopisi označeni kao Q4 u SRJ.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  M51  2  2  3  3  

Rad u istaknutom nacionalnom časopisu    M52  1,5  1,5  1,5  1,5  

Rad u nacionalnom časopisu    M53  1  1  1  1  

Domaći naučni časopis koji se prvi put kategorizuje    M54  0,2  0,2  0,2  0,2  

Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem 
nivou)  

  M55  1  1  1  1  

Naučna kritika u časopisu ranga M51    M56  0,3  0,3  0,3  0,5  

Naučna kritika u časopisu ranga M52    M57  0,2  0,2  0,2  0,3  

Predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja M60            

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u 
celini  

  M61  1,5  1,5  1,5  1,5  

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u 
izvodu  

  M62  1  1  1  1  

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini    M63  1  0,5  0,5  1  

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu    M64  0,2  0,2  0,2  0,5  

Autorizovana diskusija sa nacionalnog skupa    M65        0,2  

Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značaja    M66  1  1  1  1  

Monografsko izdanje građe, prevod izvornog teksta u obliku 
monografije (samo za stare jezike)  

  M67        5  

Prevod izvornog teksta u obliku studije, poglavlja ili članka, prevod ili 
stručna redakcija prevoda naučne monografske knjige (samo za stare 
jezike)  

  M68        2  

Kritičko izdanje dela/autora    M69        6  

Odbranjena doktorska disertacija M70    6  6  6  6  

Napomena: 1. Tehnička rešenja i patenti u okviru prirodnih nauka i medicine se vrednuju po tabeli koja sledi 
posebnim odlukama nadležnih matičnih odbora. 
2. Sorta se računa kao rezultat samo jedan put bez obzira na broj komercijalnih primena.  

Tehnička rešenja M80            

Novo tehničko rešenje primenjeno na međunarodnom nivou    M81    8      

Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou    M82    6      

Bitno poboljšano tehničko rešenje na međunarodnom nivou    M83    4      

Bitno poboljšano tehničko rešenje na nacionalnom nivou    M84    3      
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Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)    M85    2      

Prijava međunarodnog patenta    M86    1      

Prijava domaćeg patenta    M87    0,5      

Patenti M90            

Registrovan patent na međunarodnom nivou    M91    16      

Registrovan patent na nacionalnom nivou    M92    12      

Objavljen patent na međunarodnom nivou    M93    9      

Objavljen patent na nacionalnom nivou    M94    7      

Realizovana, sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou    M95    12      

Realizovana, sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou    M96    8      

Priznata sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou    M97    5      

Priznata sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou    M98    3      

Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenziju    M99    2      

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe, itd. 

Naziv grupe rezultata  
Oznaka 
grupe 
rezultata  

Vrsta  
rezultata  

                                

      1  2  3  4  

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe, žiriranja i kustoski rad 
od međunarodnog značaja 

M100            

Izvedeno (autorsko) delo    M101    8      

Nagrada na konkursu    M102    5      

Studija, ekspertiza    M103    3      

Nagrada na izložbi    M104    2      

Učešće na izložbi    M105    1      

Učešće u radu žirija   M106    0,5      

Kustoski rad    M107    0,5      

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe od nacionalnog značaja M100            

Izvedeno (autorsko) delo sa publikacijom u nacionalnom časopisu    M108    4      

Nagrada na konkursu u Republici    M109    2,5      

Studija ekspertiza, u Republici, regionima,...    M110    1,5      

Nagrada na nacionalnoj izložbi    M111    1      

Učešće na nacionalnoj izložbi    M112    0,5      

Društvene nauke: kreiranja i analiza efekata javnih politika 

Naziv grupe rezultata  
Oznaka 
grupe 
rezultata  

Vrsta 
rezultata  

                                

      1  2  3  4  

Dokumenti pripremljeni u vezi sa kreiranjem i analizom M120            
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javnih politika 

Strateški dokument nacionalnog ili supra-nacionalnog nivoa 
naručen od odgovarajućeg organa javne vlasti koji je prihvaćen 
na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću  

  M121  3  3  3  3  

Strateški dokument regionalnog nivoa naručen od 
odgovarajućeg organa javne vlasti ili organa teritorijalne 
autonomije koji je prihvaćen na odgovarajućem 
naučnom/nastavno-naučnom veću  

  M122  2  2  2  2  

Studija i analiza javne politike koja je prihvaćena na 
odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću  

  M123  1  1  1  1  

Analiza uticaja efekata, prihvaćena na naučnom/nastavno-
naučnom veću  

  M124  1  1  1  1  

   

Прилог 2.   

РАЗВРСТАВАЊЕ И НАЧИН НАВОЂЕЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 

Списак научних радова даје се редоследом према опадајућим вредностима коефицијената M (10, 20, 30 итд.), с 

тим што се за сваки рад наводи:  

1) име свих аутора тачним редоследом; у случају великог броја коаутора, првог и последњег аутора, број 

коаутора и позицију кандидата;  

2) наслов рада;  

3) назив научне публикације;  

4) година излажења;  

5) за часописе годиште и број свеске часописа, а за серијске публикације број серије;  

6) странице од-до или укупан број страница;  

7) број хетероцитата рада.  

Поред сваког наведеног рада уноси се одговарајући коефицијент M, за часопис, његову позицију на листи 

часописа из одговарајуће дисциплине и његов импакт фактор.  

Категоризација и рангирање научних часописа се обавља према правилнику којим се уређује категоризација и 

рангирање научних часописа. За одређивање коефицијента M и импакт фактора међународних часописа 

користи се, по правилу, JCR Science Edition, JCR Social Science Edition и JCR Arts and Humanities, за период од 

две године пре публиковања и година публиковања, и то за ону годину у којој је часопис најбоље рангиран, 

односно ону у којој је имао највећи импакт фактор.  

За електронске публикације наводи се потпуна интернет адреса.  

Код избора у виша научна звања потребно је посебно означити радове објављене након последњег избора у 

научно звање као и радове који су публиковани после одлуке научног или наставно-научног већа о предлогу за 

стицање претходног научног звања кандидата. У извештају о кандидату који се први пут бира у научно звање 

научни сарадник уносе се и бодују сви радови објављени до момента покретања избора у научно звање. У 

случају поновљеног избора због губљења научног звања рачунају се само радови у претходних пет година. 
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Сви научни резултати за чију оцену је потребно мишљење матичног научног одбора морају бити верификовани 

у оквиру надлежног матичног научног одбора.  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

Приликом одређивања категорија научних публикација додатно се наводе подаци за које није могуће извршити 

проверу преко интернета.  

Монографије  

Научна монографија је публикација у којој се на оригиналан и свеобухватан начин обрађује тема од значаја за 

одређену научну област, методолошким поступком који је примерен датој теми и прихваћен у научној области 

којој та тема припада.  

Да би се публикација вредновала као научна монографија, она треба да има и следеће карактеристике:  

– мора испуњавати библиографске услове (ИСБН и др.);  

– мора имати адекватну рецензију реномираног издавача, научног друштва, реномиране научне установе у 

свету или реномиране научне установе у земљи у чији делокруг тема монографије спада. То у земљи може бити 

акредитовани институт или факултет односно универзитет, основан у Републици Србији, као и институције од 

националног значаја (САНУ и Матица Српска). Рецензентска комисија коју образује домаћа установа треба да 

се састоји од најмање три угледна научника из тематске области монографије, од којих двоје морају бити изван 

те установе. Надлежни матични научни одбор утврђује релевантност домаће рецензентске комисије;  

– мора имати обим не мањи од 80 страница по аутору, а како је јединица мере обима страница 1800 текстовних 

знакова, укупан број текстовних знакова не може бити мањи од 80 x 1800;  

– мора имати минимални број библиографских референци (укључујући и аутоцитате) одређен за поједине 

категорије монографија. У посебним случајевима, када је реч о изузетној публикацији, објављеној код 

реномираног издавача, матични научни одбор може да у појединој категорији посебном одлуком прихвати дело 

и са мањим бројем референци од захтеваног.  

Ако неки од аутора има мање од 80 страница (односно мање од одговарајућег броја текстовних знакова), а више 

од 40 страница ауторског текста (односно више од одговарајућег броја текстовних знакова), као резултат му се 

признаје монографска студија.  

Ако аутори појединачно имају мање од 40 страница (односно мање од одговарајућег броја текстовних знакова), 

а више од једног ауторског табака ауторског текста (један табак износи 16 страница односно 16 x 1800 

текстовних знакова), ауторство се признаје тако што се вредност монографије сваком аутору рачуна по 

формули К/(1+0,2(н-3)), н>3.  

Ако се ради о изузетној публикацији, публикованој од светски реномираног издавача, матични научни одбор 

може да прихвати дело у категорији монографске студије и ако има мање од једног ауторског табака (и 

одговарајућег броја знакова) а више од пола ауторског табака.  

Један примерак монографије, или фото-копија страница са свим релевантним подацима битним за оцену 

монографије (насловна страна, издавач, рецензенти, едитори, садржај, прва и последња страна текста, ИСБН, 

тираж, као и релевантни електронски подаци) доставља се Комисији за стицање научних звања.  

Уџбеници и приручници се не вреднују као научне монографије.  

Монографије међународног значаја (M11 и M12) 

Монографије међународног значаја су публикације по правилу посвећене тематици широј од националне и 

објављене на једном од светских језика. Изузетно се монографијом међународног значаја може прогласити 
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монографија која се бави националном проблематиком, под условом да је високо оцењена од признатих 

научних радника и да по квалитету одговара сличним остварењима у другим земљама.  

Истакнута монографија међународног значаја (M11) мора имати изузетан квалитет и мора представљати 

врхунски домет у својој области.  

Издавач такве монографије мора да буде реномирана међународна или домаћа (за хуманистичке науке) 

издавачка кућа са дугом традицијом у издавању научне литературе, што потврђује надлежни матични научни 

одбор. Таква оцена мора бити потврђена критичким приказом у неком од часописа међународног значаја или на 

основу анализе експертске комисије коју формира надлежни матични научни одбор.  

Потребно је да таква монографија садржи најмање десет аутоцитата категорије M20, односно, у случају 

друштвених и хуманистичких наука, категорија M10 или M20 или M40 (за веродостојност M40 је потребна 

потврда надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке потребно је шест 

аутоцитата категорије M20. Аутоцитати се рачунају на основу библиографије дате монографије.  

Матични научни одбори могу да предложе другачији број цитата за монографско дело у овој категорији у 

појединим научним областима ако је то у складу са светски прихваћеним стандардима у тим областима.  

Монографија међународног значаја (M12) мора бити усклађена са светским токовима науке, што утврђује 

матични научни одбор посебном одлуком. Потребно је да таква монографија садржи најмање седам аутоцитата 

категорије M20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија или M10 или M20 или M40 

(за веродостојност M40 је потребна потврда надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и 

биотехничке науке потребна су три цитата категорије M20.  

Надлежни матични научни одбори могу да предложе другачији број референци за монографско дело у овој 

категорији у појединим научним областима, ако је то у складу са светски прихваћеним стандардима у тим 

областима.  

Монографије националног значаја (M41 и M42)  

Монографије намењене првенствено домаћој научној публици спадају у категорије монографија националног 

значаја (M40). Изузетно се поједине монографије са националном тематиком могу уврстити у категорију 

међународних монографија (видети у поглављу „Монографије међународног значаја”).  

Међу монографијама националног значаја издваја се категорија истакнуте монографије националног значаја 

(M41), које предлажу надлежни матични научни одбори. Истакнутом се монографија националног значаја 

проглашава пре свега на основу значајног научног доприноса, а додатни критеријум вредновања може бити 

њена приступачност научној јавности изван земље, тј. језик на којем је објављена (видети напомену о језику 

публикација). Потребно је да таква монографија садржи најмање седам аутоцитата у публикацијама категорије 

M20 или M50 (односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија M10 или M20 или M40 или 

M50). Матични научни одбори могу да предложе друкчији број цитата у појединим научним областима ако је 

то у складу са светски прихваћеним стандардима у тим областима.  

Монографија националног значаја (M42) мора представљати допринос науци. Потребно је да таква 

монографија садржи најмање пет библиографских референци (укључујући и аутоцитате) категорије M20 или 

M50 (у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија M10 или M20 или M40 или M50).  

Монографска студија 

Монографска студија је научна публикација објављена самостално или у склопу неке друге научне публикације 

и представља допринос науци. Она мора имати најмање две рецензије чији аутори нису из исте научне 

институције. Потребно је да таква публикација има најмање 40 страна (једна страна = 1.800 словних знакова), 

да садржи најмање четири аутоцитата по аутору категорије M20 или M50 (односно, у случају друштвених и 
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хуманистичких наука, категорија M10 или M20 или M40 или M50). Ако има више аутора, не може имати мање 

од 40 страница по аутору (једна страна = 1.800 словних знакова).  

Монографска библиографска публикација 

Монографска библиографска публикација је научно дело које има минимално 120 страница (једна страна = 

1.800 словних знакова). По правилу то је научна грађа, која може да буде заснована на тематским 

библиографијама и сл.  

Тематски зборници 

Тематски зборник је колективна научна публикација која на обухватан и систематски начин проучава одређену 

област научне проблематике и коју издаје научна установа, научно, удружење из области културе или 

еминентни издавач. Тематски зборник садржи стручно рецензиране оригиналне научне радове, укључујући 

коначне текстове реферата саопштених на тематским научним скуповима. И периодичне публикације могу 

имати карактер тематских зборника, ако су посвећене одговарајућој теми у целини или путем сепарата.  

Тематски зборник водећег међународног значаја је научна публикација са међународним учешћем еминентних 

стручњака. Радови у тематским зборницима из ове категорије морају бити рецензирани према правилима 

рецензије међународно признатих издавачких кућа, што утврђује надлежни матични научни одбор.  

Тематски зборник међународног значаја је научна публикација са међународним учешћем. Радови у тематским 

зборницима из ове категорије морају бити рецензирани од стране два компетентна рецензента што утврђује 

надлежни матични научни одбор.  

Тематски зборник водећег националног значаја је научна публикација са репрезентативним учешћем 

еминентних домаћих стручњака. Уредник публикације из ове категорије мора бити у једном од научних звања.  

Тематски зборник националног значаја је научна публикација која задовољава опште услове за тематски 

зборник и коју издаје научна установа или установа из области културе. Пуно ауторство за рад у тематском 

зборнику прихвата се ако има до два аутора. Ако има три и више аутора, рад се вреднује према правилима за 

коауторске радове. Категоризацију публикација ове врсте врше надлежни матични научни одбори.  

Поглавља у монографијама и тематским зборницима (M13, M14, M44, M45) 

Поглавља у монографијама и тематским зборницима вреднују се у складу са вредновањем саме публикације:  

Поглавље у публикацији M11 = M13  

Поглавље у публикацији M12 = M14  

Поглавље у публикацији M41 = M44  

Поглавље у публикацији M42 = M45 

Број потребних самоцитата у публикацијама наведених категорија једнак је броју цитата за одговарајућу 

монографију подељеном са три (и заокруженом на мању цифру), или се одређује посебним одлукама надлежног 

матичног одбора, како је то регулисано за одговарајуће монографије.  

Ако један аутор има више поглавља у одређеној монографској публикацији, збир поена који му се доделе не 

може бити већи од укупног броја поена за монографију одговарајуће категорије.  

Да би био вреднован у овој категорији, ауторски допринос монографији или тематском зборнику не сме бити 

мањи од једног табака текста (16 страна), (једна страна = 1.800 словних знакова). Ако се ради о публикацији 

реномираног издавача, изузетно се може вредновати и текст мањег обима, о чему одлуку доноси надлежни 

матични научни одбор.  
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Зборници научних скупова (M30, M60) 

Међународним научним скупом сматра се скуп који организује међународни научни одбор, научно удружење 

или научна институција, који има међународну селекцију и рецензију приложених радова и на коме се радови 

саопштавају и публикују на једном од светских језика, или језика међународне научне комуникације у датој 

области науке.  

Услов да скуп добије статус међународног научног скупа јесте да у научном одбору има чланове из најмање пет 

земаља и најмање десет учесника из иностранства са радовима. Овај критеријум односи се како на скупове у 

земљи, тако и на скупове у иностранству. Статус научног скупа одређује одговарајући матични одбор, на 

основу компетенција и репрезентативности иностраних чланова научног одбора скупа и учесника на скупу. У 

случају националних дисциплина, зависно од њихове заступљености у иностранству, при категоризацији скупа 

матични научни одбори могу одредити и применити другачије критеријуме.  

Националним научним скупом сматра се скуп који организује национални научни комитет, научно удружење 

или научна институција. Организациони и програмски одбор скупа мора у свом саставу имати еминентне 

стручњаке/истраживаче из научне области којој је скуп посвећен.  

Број учесника научног скупа, односно на њему поднетих саопштења, не може бити мањи од десет.  

Зборник саопштења са научног скупа је публикација коју издаје организатор скупа самостално или у сарадњи 

са неким издавачем или часописом, а у којој се објављују прилози саопштени на скупу, у целини (зборници 

саопштења) или сажети, односно у изводу (зборници резимеа, апстракта).  

При процењивању да ли је прилог објављен у целини или у изводу, осим карактера публикације назначеног на 

њеној насловној страни (зборник радова научног скупа, енгл. Proceedings, или зборник резимеа научног скупа, 

енгл. Abstracts), узима се у обзир и обим прилога. Сви прилози краћи од три ауторске стране биће вредновани 

као радови у изводу без обзира на карактер публикације.  

Ауторство, односно коауторство одређује се на исти начин као за радове у часописима.  

Предавање по позиву се признаје само једном аутору (ако то није недвосмислено другачије формулисано у 

самом позиву).  

Категоризацију ове врсте публикација врше надлежни матични научни одбори, којима се на увид подносе 

фотокопије рада, насловне стране и садржаја зборника. 

Техничко решење  

Суштина техничког решења јесте примена науке у сврху развоја техничко-технолошких основа и јачања 

конкурентности индустријског и привредног система Републике Србије.  

Техничка решења треба да обухвате и решења која у јавном, привредном и приватном сектору помажу да 

унапреде и ефикасније управљају одрживим развојем – природним ресурсима, природним и културним 

вредностима, социјалним и економским развојем и уређењем територије у циљу обезбеђења повољних услова 

за развој привреде и примену других техничких решења.  

Техничко решење јесте иновација у облику новог или битно побољшаног решења: 

1) производа;  

2) техничко-технолошког процеса;  

3) организационог и/или пословног модела (као и просторних и урбанистичких планова и пројеката из области 

саобраћаја, грађевинарства, архитектуре);  

4) генотипа (раса, сој и линија) и генетске пробе и маркери, материјала;  
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5) метода које су атестиране и сертификоване.  

Техничко решење је оно иновативно решење које је настало је у оквиру научноистраживачког процеса описаног 

у оквиру одговарајуће студије, која има вредност исказану кроз комерцијални потенцијал, који је вреднован или 

се може вредновати на националном или међународном нивоу.  

Техничко решење је оно иновативно решење које поседује комплетност и применљивост у националним или 

међународним размерама.  

Техничка решења признају се искључиво уз доказ о коришћењу (уговор о продаји и акт надлежног органа о 

прихватању просторног или урбанистичког плана) или применљивости (рад у коме се описује техничко 

решење). Изузетно, за техничка софтверска и хардверска решења која задовољавају критеријуме отвореног 

извора, уместо уговора о продаји, као доказ се може прихватити опис техничког решења у часопису адекватне 

категорије (M21 за M81, M22 за M82, M22 за M83, M23 за M84), у обиму који не сме бити мањи од једне 

секције (поглавља) у том раду.  

Сваки матични научни одбор посебно дефинише типове и начин на који се доказује коришћење и 

применљивост појединих облика техничког решења у зависности од специфичности области.  

Постоји пет категорија техничких решења:  

1) Ново техничко решење (метода) примењено на међународном нивоу (M81);  

2) Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82);  

3) Битно побољшано техничко решење на међународном нивоу (M83);  

4) Битно побољшано техничко решење на националном нивоу (M84);  

5) Ново техничко решење у фази реализације (M85).  

Пријава техничког решења садржи: 

1) име и презиме аутора решења;  

2) назив техничког решења;  

3) кључне речи;  

4) за кога је решење рађено (правно лице или грана привреде);  

5) годину када је решење комплетирано;  

6) годину када је почело да се примењује и од кога;  

7) област и научну дисциплину на коју се техничко решење односи;  

8) проблем који се техничким решењем решава;  

9) стање решености тог проблема у свету;  

10) опис техничког решења;  

11) техничку документацију (осим за генске пробе где је потребно доставити доказе да је проба регистрована на 

сајту НЦБИ, валидан доказ о примени техничког решења (потврда установе/компаније која га користи и др.) 

листу раније прихваћених техничких решења за сваког од аутора појединачно.  

Аутори техничког решења подносе пријаву преко научног или наставно-научног већа регистроване 

научноистраживачке организације (НИО) надлежном матичном научном одбору.  
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На основу пријаве техничког решења матични научни одбор одређује два рецензента из редова експерата 

одговарајуће области којој припада техничко решење.  

Рецензент мора бити експерт у области којој припада техничко решење, мора бити ван институције у којој су 

аутори запослени, и не сме бити у било ком другом виду сукоба интереса са ауторима техничког решења или 

њиховом институцијом.  

При оцени техничког решења надлежни матични научни одбор може узети у обзир и мишљења својих 

експерата које именује из свог састава. У случају потребе матични научни одбор може да закаже јавну одбрану 

предложеног техничког решења.  

Техничка решења могу се достављати надлежном матичном научном одбору у поступку оцене извештаја о раду 

научноистраживачких организација и приликом покретања поступка за избор/реизбор у научна звања односно 

покретања поступка за давање мишљења за избор/реизбор у научна звања. 

Изводи техничких решења ће бити библиометријски обрађени.  

Критеријуми за испуњеност услова за категорије техничких решења у области биотехнологије, 

пољопривреде и хране, електронике, телекомуникација, информационих технологија, енергетике, 

рударства, енергетске ефикасности нове технологије и материјали, машинства, екологије, вода, ваздуха и 

земљишта 

Техничко решење у категорији M81 – Ново техничко решење примењено на међународном нивоу ако испуњава 

услов да се користи у бар једној институцији, погону, производној линији или лабораторији, или је примењено 

на одређеном објекту. Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно, међународни уговор о пословно-техничкој 

сарадњи или лиценце са кључним елементима уговора. Ако је реч о конзорцијалном или поверљивом уговору, 

извод из non-disclosure agreementa.  

Техничко решење у категорији M82 – Ново техничко решење примењено у Републици Србији ако испуњава 

услов да се користи у бар једној институцији, погону производној линији и лабораторији, или је примењено на 

одређеном објекту.  

Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно уговор о пословно-техничкој сарадњи или лиценци са кључним 

елементима уговора. Ако је реч о конзорцијалном и/или поверљивом уговору, извод из non-disclosure 

agreementa.  

Техничко решење у категорији M83 – Битно побољшано техничко решење на међународном нивоу ако се 

користи у бар једној институцији/погону, производној линији и лабораторији, или је примењено на одређеном 

објекту. Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно, уговор о пословно-техничкој сарадњи или лиценци са 

кључним елементима уговора, ако је реч о конзорцијалном и/или поверљивом уговору.  

У ову категорију, а на основу анализе и потврде одговарајућег матичног научног одбора, може да се уврсти 

нови метод, који је разрађен и валидован у иностраним лабораторијама у складу са адекватним стандардима 

атестираних од стране овлашћених иностраних институција. Аутори нове методе треба да пруже доказ да су 

успешно учествовали на међународно признатом тесту провере оспособљености, Proficiency test ако не постоји 

верификација на националном нивоу.  

Техничко решење у категорији M84 – Битно побољшано техничко решење, метод примењен у Републици 

Србији ако се користи у бар једној институцији, погону, производној линији или лабораторији. Обавезан доказ: 

доказ о продаји, изузетно уговор о пословно-техничкој сарадњи или лиценци са кључним елементима уговора, 

ако је реч о конзорцијалном и/или поверљивом уговору.  

У ову категорију, а на основу анализе и потврде одговарајућег матичног научног одбора, може да се уврсти 

битно побољшан метод, који се користи изван предвиђеног подручја примене, проширен или модификован 

метод или побољшан метод произвођача опреме. Битно побољшана метода треба да буде верификована у 



 34 

националним институцијама у складу са адекватним стандардима што утврђује надлежни матични научни 

одбор.  

Техничко решење у категорији M85 – ново техничко решење у фази реализације, тестирано у овлашћеној 

институцији, погону, производној линији или лабораторији, или је тестирано на одређеном објекту. Обавезан 

доказ: протокол о тестирању потписан од стране корисника.  

За генске пробе потребан је доказ да се проба користи за детекцију, идентификацију наведеног својства 

ћелијских организама.  

Критеријуми за испуњеност услова за категорије техничких решења у области саобраћаја, урбанизма и 

грађевинарства 

Техничко решење у категорији M81 – Ново техничко решење примењено на међународном нивоу ако испуњава 

услов да се користи у бар једној институцији.  

Оно представља ново прихваћено решење на међународном нивоу у области саобраћаја, грађевинарства, 

архитектуре, просторног и урбанистичког развоја. Ово подразумева и руковођење и учешће у синтези свих 

просторних и урбанистичких планова. Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно међународни уговор о 

пословно-техничкој сарадњи или лиценце са кључним елементима уговора или акт надлежног нивоа 

управљања о прихватању просторног или урбанистичког плана.  

Техничко решење у категорији M82 – Ново техничко решење примењено у Републици Србији ако испуњава 

услов да се користи у бар једној институцији. Оно представља ново прихваћено решење у области саобраћаја, 

грађевинарства, архитектуре, просторног и урбанистичког развоја у Републици Србији. Ово подразумева и 

руковођење и учешће у синтези Просторног плана Републике Србије, регионалног просторног плана и 

просторног плана подручја посебне намене. Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно уговор о пословно-

техничкој сарадњи или лиценци са кључним елементима уговора или акт надлежног нивоа управљања о 

прихватању просторног плана.  

Техничко решење у категорији M83 – Битно побољшано техничко решење на међународном нивоу ако се 

користи у бар једној институцији. Представља иновирано прихваћено решење на међународном нивоу у 

области саобраћаја, грађевинарства, архитектуре, просторног и урбанистичког развоја. Ово подразумева и 

руковођење и учешће у синтези свих просторних и урбанистичких планова и пројеката. Обавезан доказ: доказ о 

продаји, изузетно уговор о пословно-техничкој сарадњи или акт надлежног нивоа управљања о прихватању 

просторног или урбанистичког плана или пројекта.  

Техничко решење у категорији M84 – Битно побољшано техничко решење, метод примењен у Републици 

Србији ако се користи у бар једној институцији. Представља иновирано прихваћено решење у области 

саобраћаја, грађевинарства, архитектуре, просторног и урбанистичког развоја у Републици Србији. 

Подразумева и руковођење и учешће у синтези иновираног Просторног плана Републике Србије, регионалног 

просторног плана и просторног плана подручја посебне намене. Обавезан доказ: доказ о продаји, изузетно 

уговор о пословно-техничкој сарадњи или акт надлежног органа о прихватању просторног или урбанистичког 

плана или пројекта.  

Техничко решење у категорији M85 – Ново техничко решење у фази реализације, тестирано у 

овлашћеној институцији – представља ново прихваћено решење у области саобраћаја, грађевинарства, 

архитектуре, просторног и урбанистичког развоја у Републици Србији. Подразумева и учешће у изради 

Просторног плана Републике Србије, регионалног просторног плана и просторног плана подручја посебне 

намене, урбанистичких планова и пројеката или критичку евалуацију примењених техничких решења на 

одрживи просторни развој или базу просторних података приказаних детаљно као део научних пројеката. 

Обавезан доказ: уговор о пословно-техничкој сарадњи или акт надлежног органа о прихватању просторног или 
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урбанистичког плана или пројекта или доказ да је публиковано као интерна публикација или приказано на 

Интернету.  

Патенти, други облици интелектуалне својине и резултата 

Патент је право признато за проналазак који нуди ново решење неког техничког проблема, а обично се односи 

на одређени производ, поступак или примену.  

Патент се стиче признавањем права од стране овлашћеног органа државне управе који је надлежан за послове 

интелектуалне својине Републике Србије (Завода за интелектуалну својину у Републици Србији). 

Категорије патената у смислу овог правилника су:  

1) M91 Регистрован патент на међународном нивоу;  

2) M92 Регистрован патент на националном нивоу;  

3) M93 Објављен патент на међународном нивоу;  

4) M94 Објављен патент на националном нивоу;  

5) M86 Пријављен патент на међународном нивоу;  

6) M87 Пријављен патент на националном нивоу.  

Категорије су сложене по опадајућој вредности бодова.  

Сорта је група јединки унутар биљне врсте која се одликује одређеним особинама које је разликују од других 

група биљака исте врсте.  

За категорију M95 реализована, сорта, раса или сој, на међународном нивоу, неопходан је уговор о коришћењу 

у другим земљама (уговор о заступању и наплати лиценцних права, или о директној наплати лиценцних права 

или друга врста доказа о комерцијалном коришћењу).  

За категорију M96 реализована, сорта, раса или сој, на националном нивоу, неопходан је уговор о начину 

комерцијалног коришћења у земљи (уговор о комерцијалном коришћењу бар са једним корисником, или други 

докази о комерцијалном коришћењу).  

За категорију M97 призната сорта, раса или сој, на међународном нивоу, неопходан је доказ да су сорта, раса 

или сој признати или/и заштићени на међународном нивоу од надлежне овлашћене организације уз 

одговарајуће решење или доказ да су уписани у регистар надлежне овлашћене институције.  

За категорију M98 призната сорта, раса или сој на националном нивоу, неопходно је да су призната сорта, раса 

или сој уписани у Регистар код надлежног министарства.  

За категорију M99 ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију потребно је: као доказ поднети каталог 

изложбе.  

Бодови за категорије M80 и M90 нису кумулативни за једно исто техничко решење (M80), односно патент 

(M90) и признаје се највиша категорија за дато техничко решење, односно патент у моменту вредновања.  

За коауторство на техничким решењима и патентима се примењује правило као за коауторство на 

публикованим експерименталним радовима.  

Техничка решења и патенти у оквиру природних наука и медицине се такође вреднују по критеријумима који 

су наведени, посебним одлукама надлежних матичних одбора.  
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Критеријуми за испуњеност услова у областима архитектуре, просторног планирања и урбанизма као и у неким 

другим областима (на пример, историје, археологије, гео-наука, музикологије, и др.) где су примерени тим 

областима су:  

Области архитектуре, просторног планирања и урбанизма укључују се у хуманистичке науке у ширем смислу. 

Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја (од M101 до 

M107): 

M101 – Изведено (ауторско) дело 

Реализован архитектонски, саобраћајни, грађевински објекат или јавни простор који је објављен или 

публикован у међународном часопису или међународној монографији са критичким освртом независног аутора 

или награђен на међународној изложби, салону или конкурсу за најбоље реализовано дело.  

M102 – Награда на конкурсу 

Награда на међународном конкурсу који је расписан у складу са правилником којим се уређује спровођење и 

реализација конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (ако је конкурс расписан у 

Републици Србији) или у складу са важећим прописом у држави у којој је конкурс расписан или у складу са 

правилником међународних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна.  

Признања се могу прихватити на основу посебне одлуке матичног научног одбора ако се додељују када жири 

посебно издвоји неки рад. У ову категорију не спадају откупи.  

M103 – Студија, експертиза  

Студија, експертиза заснована на научноистраживачкој методологији и урађена за поједине области у оквиру 

међународних просторних планова појединих држава, регионалне просторне планове и просторне планове 

подручја посебне намене.  

M104 – Награда на изложби 

Награда на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.  

M105 – Учешће на изложби 

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом са 

рецензијом.  

M106 – Учешће у раду жирија конкурса 

Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са прописом којим се уређује 

спровођење и реализација конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (ако је конкурс 

расписан у Републици Србији) или у складу са важећим прописом у држави у којој је конкурс расписан или у 

складу са правилником међународних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна.  

M107 – Кустоски рад 

Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним 

каталогом са рецензијом.  

Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја (од M108 до M112): 

M108 – Изведено (ауторско) дело 
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Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у водећем 

националном часопису или монографији са критичким освртом независног аутора.  

M109 – Награда на конкурсу 

Награда на републичком конкурсу који је расписан у складу са прописом којим се уређује спровођење и 

реализација конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва у Републици Србији за област 

архитектуре, урбанизма и дизајна. У ову категорију не спадају откупи и признања.  

M110 – Студија експертиза 

Студија, експертиза заснована на научноистраживачкој методологији и урађена за поједине области у оквиру 

просторних планова Републике Србије или аутономне покрајине, регионалне просторне планове и просторне 

планове подручја посебне намене, који су прихваћени у Републици Србији – урбанистички планови за 

заштићена подручја, као и рад на синтези и руковођењу израдом тих планова.  

M111 – Награда – признања на изложби у Републици Србији 

Награда на изложби у Републици Србији из области архитектуре, урбанизма и дизајна са каталогом са 

рецензијом.  

M112 – Учешће на изложби 

Учешће на изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са каталогом са рецензијом.  

Остале публикације и резултати од значаја за науку 

Стандардизација методологије научних истраживања  

У ову врсту научних резултата спадају тестови, упитници, анкете и слично, ако представљају методолошку 

иновацију.  

Научно-лексикографске и енциклопедијске публикације:  

1) Научно-лексикографска и енциклопедијска публикација представља научни резултат ако, и у мери у којој, 

поред стручне компоненте, пружа оригиналан научно-истраживачки допринос. То се првенствено односи на 

резултате пројеката из ове категорије који су финансирани од стране Министарства и Фонда за науку 

Републике Србије. Као научни резултат не вреднују се публикације и прилози у њима компилативног, 

популаризаторског и комерцијалног карактера, које имају искључиво културно-просветни значај. 

Категоризацију публикација ове врсте предлаже надлежни матични научни одбор.  

2) Научно-лексикографска или енциклопедијска публикација изузетног међународног значаја јесте речник или 

енциклопедија која пружа изузетан научни допринос и сврстава се у водеће публикације те врсте у својој 

области у свету.  

3) Научно-лексикографска или енциклопедијска публикација међународног значаја јесте речник или 

енциклопедија која пружа знатан научни допринос на међународном плану.  

4) Научно-лексикографска или енциклопедијска публикација изузетног националног значаја јесте речник или 

енциклопедија која пружа изузетан научни допринос на националном плану.  

5) Научно-лексикографска или енциклопедијска публикација националног значаја јесте речник или 

енциклопедија која пружа знатан научни допринос на националном плану.  

6) Научно-лексикографски текст вреднује се сразмерно свом обиму и у складу са категоријом публикације. 

Научно-лексикографска јединица износи најмање један ауторски табак, зависно од карактера публикације, што 

процењује надлежни матични научни одбор, а прихвата Министарство.  
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7) Научно-енциклопедијска јединица јесте одредница или сегмент од више одредница једног аутора у научној 

енциклопедијској публикацији и вреднује се у складу са карактером и рангом те публикације према процени 

матичног научног одбора коју прихвата Министарство.  

Научне картографске публикације  

Картографска публикација представља научни резултат ако су у њој приказани резултати научних 

(лингвогеографских, историјско-географских и других) истраживања. Категоризацију ове врсте публикација 

врши надлежни матични научни одбор, а прихвата министарство.  

Картографска публикација међународног значаја приказује резултате научних истраживања на простору и у 

контексту ширем од националног.  

Картографска публикација националног значаја приказује резултате научних истраживања у националним 

оквирима.  

Пуно ауторство за израду карте у публикацији дате категорије прихвата се ако карта нема више од два аутора. 

Ако карта има четири и више аутора, вреднује се према правилима за коауторске радове.  

Посебном одлуком надлежног матичног научног одбора  картографске публикације могу се вредновати у 

категоријама M13, M14, M43 и M44 ако испуњавају критеријуме примерене областима географије.  

Превод научне публикације и извора  

Научним доприносом у области преводилаштва сматра се стручни превод са старих језика снабдевен научном 

апаратуром (уводна студија, текстолошке напомене, коментари). Категоризацију ове врсте публикација врши 

надлежни матични научни одбори а прихвата Министарство.  

Библиографске публикације  

Библиографска публикација вреднује се као научни допринос ако је стручно урађена и осетно олакшава 

приступ научној грађи или секундарној научној литератури.  

Монографска библиографска публикација је библиографија дата у виду и обиму засебне књиге.  

Библиографски прилог је библиографија објављена у виду чланка у часопису или поглавља у књизи.  

Пуно ауторство за израду библиографске публикације дате категорије прихвата се ако она нема више од два 

аутора. Ако има четири и више аутора вреднује се према правилима за коауторске радове.  

Категоризацију ове врсте публикација врши надлежни матични научни одбори а прихвата Министарство.  

Критичка издања научне грађе  

Критичка издања научне грађе су публикације које у складу са методолошким захтевима дате дисциплине, 

износе пред научну јавност до тада непознату или недовољно приступачну изворну грађу за научна 

истраживања.  

Монографско издање грађе је научна публикација у виду и обиму засебне књиге која садржи критички издату и 

коментарисану грађу, уз одговарајући студиозан, а не пригодан предговор или поговор.  

Грађа у научној публикацији има облик чланка у часопису или прилога у монографији, са одговарајућим 

научним апаратом.  

Пуно ауторство за израду критичког издања научне грађе прихвата се ако нема више од три аутора. Ако има 

више од четири аутора, издање се вреднује по правилима за коауторске радове.  

Категоризацију ове врсте публикација врши надлежни матични научни одбор, а прихвата Министарство.  
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Уређивање публикација  

Као научни резултат вреднују се следеће врсте уређивачког рада:  

1) уређивање научних монографија;  

2) уређивање тематских зборника;  

3) уређивање научне лексикографске публикације;  

4) уређивање научног часописа;  

5) учешће у уређивачким одборима часописа са ИСИ листа.  

Уређивачки рад вреднује се у зависности од врсте и категорије публикације, у случају научног часописа по 

годиштима.  

Пуно ауторство за уређивачки рад прихвата се ако нема више од три уредника. Категоризацију ове врсте 

публикација врши надлежни матични научни одбор а прихвата министарство.  

Креирање и анализа јавних политика  

Документи јавних политика  

Документ јавне политике је документ којим се усваја одређена јавна политика; анализира неки јавно-политички 

проблем; разматрају расположиве опције; врше процене (евалуације) вероватних последица јавних политика и 

предлажу решења.  

Документ јавне политике није онај документ који није у функцији остваривања, развоја и управљања јавном 

политиком. Документи који су претежно засновани на анализи историјских догађаја, превазиђених или 

оперативно неприменљивих компаративних јавних политика такође се не сматрају документима јавне 

политике. Учешће у припреми докумената јавних политика потврђује матични научни одбор на основу доказа 

који потврђују да је документ јавне политике усвојен или примењен од стране надлежног органа.  

Типови докумената јавне политике:  

1. Стратегија.  

Стратегија је плански документ којим се утврђују јавне политике у одређеној области, у којој је потребно 

предузимати широк спектар активности, у дужем временском периоду, ради постизања дугорочних циљева 

секторске политике. Стратегија по територијалном деловању може бити супра-национална, национална, 

регионална или локална.  

Анализа ефекта (АЕ) спроводи се у складу са уредбом којом се уређује методологија за управљање јавним 

политикама, анализа ефеката и садржај појединачних докумената јавних политика. Ово се пре свега односи на 

дефиницију појма АЕ, врсту, обим и кораке у спровођењу АЕ.  

2. Студија јавне политике.  

Студија јавне политике представља предлог за јавну политику. У студији се детаљно истражује одређени јавно-

политички проблем или питање, са циљем да се формулишу одређене препоруке. Студије обично укључују и 

примарна истраживања.  

3. Анализа јавне политике.  

Анализа јавне политике је предлог за јавну политику намењен доносиоцима одлука, који им помаже да 

формулишу јавну политику и да је спроведу у пракси. Анализа ретко садржи примарна истраживања, али се 

нужно ослања на студије јавне политике.  
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4. Анализа утицаја ефеката.  

Анализа утицаја може бити квалитативна или квантитативна. Анализа ефеката може се спровести у процесу 

креирања јавне политике са циљем да се процени будући ефекат неке политике која се доноси (ex анте); 

односно за већ усвојену политику при чему се врши вредновање постигнутих циљева и резултата, ефективности 

и ефикасности спроведених мера јавне политике (ex пост). 

Неопходно је да садржи студију изводљивости примене одређене политике, не само у смислу економске или 

стратешке компоненте, већ и политичке одрживости. Такође је неопходно описати трошкове и користи од 

примене одређене практичне политике.  

Код докумената ове врсте који се израђују за питања везана за економске политике, веома је битно да постоји 

јасно утврђена каузалност догађаја који настају као резултат примене одређених практичних политика, што се 

постиже применом теоријских, експерименталних и емпиријских научних метода.  

Докторске дисертације  

Докторска дисертација представља одбрањен докторски рад на акредитованом универзитету у земљи, или 

еквивалентан завршни рад признат на акредитованом универзитету у земљи.  

Остале одредбе  

Сваки научноистраживачки резултат може да се вреднује само једанпут.  



 41 

Образац 1. 

 

НАЗИВ ДЕПАРТМАНА   ___________________  

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  
- oбавезна садржина -  

(Свака рубрика мора бити попуњена.)  

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 
 

  

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

 

2. Датум и место објaвљивања конкурса 

 

3. Број асистената и сарадника у настави који се бира,  звање и назив уже научне  области за коју је 

расписан конкурс 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области 

за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен 

 

 

 

5. Пријављени кандидати:  

 

 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 

 

2. Звање: 

 

3. Датум и место рођења: 

 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

 

 

5. Година уписа и година завршетка факултета односно универзитета, као и стечени академски 

назив: 

 

6. Година уписа и завршетка мастер академских студија, специјалистичких, интегрисаних, 

односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна 

оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

 

7. Наслов завршног рада мастер академских студија, специјалистичког рада, односно 

магистарске тезе: 
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8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 

област и просечна оцена: 

 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

 

 

 

 

10. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро,  добро,  

задовољавајуће: 

 

11. Област, ужа област: 

 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:  

 

 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или  фирма, трајање 

запослења и звање – навести сва звања): 

 

14.  Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

 

 

III   НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

Неопходно је јасно одвојити публикације објављене након избора у претходно звање од 

публикација објављених приликом ранијих избора, уз обавезно навођење пуних библиографских 

података о свим публикацијама: наслов, аутори, година издавања и издавач, ISBN број. 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања, издавач и ISBN број ): 

 

 

II. A) Монографије, монографске студије, уређивање тематских зборника, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (ознака групе резултата М10)  

1. Истакнута монографија међународног значаја (M11); 

2. Mонографија међународног значаја (M12); 

 

      B) Монографије националног значаја (ознака групе резултата М 40)  
      1.   Истакнутa монографије националног значаја (M41); 

2. Монографија националног значаја (M42); 

 

 

III Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање 

часописа (ознака групе резултата М20) 

1. Међународни часопис изузетних вредности M21а; 

2. Врхунски међународни часопис M21; 

3. Истакнути међународни часопис M22; 

4. Међународни часопис M23; 

5. Национални часопис међународног значаја M24; 
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IV Радови у часописима националног значаја, уређивање научног часописа националног нивоа, 

научна критика(ознака групе резултата М50) 

1. Врхунски часопис националног значаја М51; 

2. Истакнути национални часопис М52; 

3. Национални часопис М53; 

4.         Домаћи научни часопис који се први пут категоризује М54; 

 

V Зборници међународних научних скупова (ознака групе резултата М30) 

1. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини М31; 

2. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу М32; 

3. Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33; 

4. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34; 

5. Ауторизована дискусија са међународног скупа М35; 

6. Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа М36; 

   

VI Зборници националних научних скупова (ознака групе резултата М60); 

1. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини М61; 

2. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуМ62; 

3. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63; 

4. Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу М64; 

5. Ауторизована дискусија са националног скупа М 65; 

6. Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја  М66; 

7. Монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за стране 

језике) М67; 

8. Превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна 

рецензија превода научне монографске књиге (само за стране језике) М68; 

9. Критичко издање дела/аутора М69; 

 

VII Техничка решења (ознака групе резултата М 80) 

1. Ново техничко решење (метода) примењено на међународном нивоу (M81);  

2. Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82);  

3.  Битно побољшано техничко решење на међународном нивоу (M83);  

4. Битно побољшано техничко решење на националном нивоу (M84);  

5. Ново техничко решење у фази реализације (M85); 

 

VIII Патенти (ознака групе резултата М 90, М86,М87) 

1. Регистрован патент на међународном нивоу M91;  

2. Регистрован патент на националном нивоу М92;  

3. Објављен патент на међународном нивоу М93;  

4. Објављен патент на националном нивоу М94;  

5. Пријављен патент на међународном нивоу М86;  

6. Пријављен патент на националном нивоу М87; 

 

 

IX Изведена дела, награде студије изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја, 

(ознака групе резултата М 100) 

1. Изведено (ауторско) дело M101; 

2. Награда на конкурсу M102; 

3. Студија, експертиза M103; 

4. Награда на изложби M104; 

5. Учешће на изложби M105; 
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6. Учешће у раду жирија конкурса M106; 

7. Кустоски рад M107; 

 

 

 

 X Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја  

1. Изведено (ауторско) дело са публикацијом у националном часопису М108; 

2. Награда на конкурсу М109; 

3. Студија експертиза М110; 

4. Награда – признања на изложби у Републици Србији М111; 

5. Учешће на изложби М112; 

 

 

XI Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних послова (ознака групе 

резултата М 120) 

 

 

XII.Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

 

XII. Остало: 

 

 

IV    ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника):  

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског 

програма и фонд часова:  

2. Педагошко искуство:  

3. Реизборност у звање асистента (од – до, број):  

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 

предмету, са фондом часова):  

5. Оцена приступног предавања:  

б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни  

професор и редовни професор)  

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и 

фонд часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и 

докторским студијама):  

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):  

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за 

употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.):  

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач и ISBN број):  

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  

аутор, година издавања, издавач):  



 45 

6. Награде и признања универзитета, педагошких и научних  

асоцијација:  

7. Извођење наставе на универзитетима ван земље:  

8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је  

формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета:  

 

9. Остало:  

 

 

V   РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

 

1. Руковођење – менторство у изради завршног рада на мастер академским односно 

специјалистичким академским студијама. (број радова, име и презиме студента, ужа 

научна област и наслов рада):  

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме 

докторанта, ужа научна област и наслов дисертације):  

3. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на мастер академским односно 

специјалистичким академским студијама као и за одбрану докторске дисертације:  
 

VI   Изборни услови  

(стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници и 

сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културe или уметности у земљи и иностранству) 

 

 

Навести активности и тачан опис докумената којима се наведене активности доказују 

 Стручно-професионални допринос заснива се на: 

 уређивању часописа и публикација,  

 рецензијама у научним часописима, или рецензијама међународних или 

националних научних пројеката, 

 руковођењу или раду на домаћим или међународним научним пројектима, односно 

уметничким пројектима, као и припремању и вођењу пројеката,  

 аутор/коаутор елабората или студије,  

 организацији, вођењу или учешћу у раду локалних, регионалних, националних или 

интернационалних уметничких манифестација (изложбе, жирирање. фестивали, 

уметнички конкурси, такмичења и сл.), 

 изради професионалних експертиза и пружању консултантских услуга заједници, 

 аутор/коаутор извођачких пројеката и бизнис планова, 

 раду на развоју Лабораторија и Центара, 

 аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или иновације. 

 организацији и вођењу локалних, регионалних, националних и међународних 

стручних и научних конференција и скупова, 

 креативним активностима које показују професионална достигнућа наставника и 

доприносе унапређењу Универзитета као заједнице засноване на учењу. 

Стручно-професионални допринос оцењује се на основу доказа које прилаже 

кандидат. 
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Допринос академској и широј заједници оцењује се на основу:  

 чланства у страним или домаћим академијама наука, или чланства у стручним или 

научним асоцијацијама у које се члан бира, 

 ангажовања у националним или међународним научним, односно стручним 

организацијама, институцијама од јавног значаја, културним институцијама и др. 

 учешћа у раду органа и тела Департмана и Универзитета, 

 учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника,  

 руковођења на Департманима и Универзитету,  

 доприноса активностима које побољшавају углед и статус Департмана и 

Универзитета,  

 вођења професионалних (струковних) организација,  

 организације, учешћа и вођења локалних, регионалних, националних или 

интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, 

уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови),  

 учешћа у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација,  

 рецензирања радова и оцењивању радова и пројеката (по захтевима других 

институција), 

 учешћа у наставним активностима ван студијских програма Универзитета 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и 

институција, програми едукације наставника) или у активностима популаризације 

науке, 

 домаће и/или међународне награде и признања у развоју образовања и науке. 

 

Сарадња са другим високошколским установама и институцијама оцењује се 

на основу: 

 постдокторског усавршавања или студијског боравка у иностранству, 

 сарадње са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 

институцијама културe или уметности у земљи и иностранству – мобилност, 

интернационализација и др. 

 руковођења или учешћа у међународним научним или стручним пројекатима или 

студијама,  

 радног ангажовања у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

 стеченог звања гостујућег професора или истраживача, 

 учешћа у програмима размене наставника и студената, 

 учешћа у изради и спровођењу заједничких студијских програма.   
 

 

VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

VIII   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО  

 

на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан:          

  

 

 

IX    ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ   НАСТАВНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
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