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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 21.
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. фебруара
2008. године, утврдио је
КРИТЕРИЈУМЕ
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
НА УНИВЕР ЗИТЕТУ У БЕОГРАД У
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим критеријумима уређују се јединствени минимални услови
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (у даљем
тексту: Универзитет).
Члан 2.
Звања наставника на Универзитету јесу: доцент, ванредни
професор и редовни професор.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду, овим критеријумима и општим актом факултета.
I I К Р И Т ЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 4.
Минимални критеријуми за избор у звање наставника
Универзитета јесу:

Година XLVII, број 144, 22. септембар 2008.

А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,
- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.

Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- 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,
- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и
- Учешће на научним и стручним семинарима, учешће
на научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена након избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
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- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Услови предвиђени
законом
- поред услова за
ванредног професора
и:
- већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,

- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Ближи критеријуми
- поред услова за ванредног професора и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

- већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима

- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,

Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
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- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.

Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,
- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.
Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- 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,

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима
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- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Услови предвиђени
законом
- поред услова
за ванредног
професора и:
- 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,

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,

- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

-Учешће у научним и стручним семинарима, учешће
у научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Редовни професор
Ближи критеријуми
поред услова за ванредног професора и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима
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- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.

Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- Способност за
наставни рад,
- Научни, односно
стручни радови
објављени у
научним часописима
или зборницима, са
рецензијама.

Услови предвиђени
законом
Поред услова за
доцента и:

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и
- Учешће у научним и стручним семинарима, учешће
на научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
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- 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,
- Оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- Објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- Више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Гласник Универзитета у Београду
- Најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима

- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени
законом
- Поред услова за
ванредног професора
и:

Ближи критеријуми
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- 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,
- Објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- Остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- Учешће у
завршним радовима
на специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.
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- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима

Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,

Доцент

Ближи критеријуми

- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
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- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.

Гласник Универзитета у Београду
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

Ванредни професор
Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- 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,
- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима

- Објављен уџбеник, монографија, хрестоматија, збирка
задатака или практикум из области за коју се бира

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2
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- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени
законом
- поред услова
за ванредног
професора и:
- 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,
- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у
завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.

Ближи критеријуми
- поред услова за ванредног професора и:
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

Објављен уџбеник или научна монографија, или
оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Гласник Универзитета у Београду

14

Члан 5.
Факултет може да у складу са особеностима области за коју
обавља наставу уведе и додатне, строжије критеријуме који не могу да
замене или битно измене критеријуме из члана 4.
Члан 6.
За избор у звање наставника на Архитектонском факултету
у пољу уметности, односно у ужој уметничкој области, радови
објављени у часописима са SCI, SSCI, или АНСI листе могу да буду
замењени следећим достигнућима: изведени објекат међународног
значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу;
учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом
и каталогом штампаним на једном од светских језика); учешће у
жирију међународног конкурса; награда за дело у међународној или
националној селкцији.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума,
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за
поновни избор у исто звање.
Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање
научних резултата, потребно је да наставник из става 1. овог члана
објави најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у
периоду од последњег избора у звање.
Наставник у пољу друштвено-хуманистичких наука, приликом
избора у више звање, потребно је да оствари минимум квантитативно
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.
Члан 8.
Ови критеријуми ће се примењивати од 1. октобра 2008. године.
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Члан 9.
Критеријуми ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 20. 02. 2008. године; Број: 612-608/1/08)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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Табела 1.
М И Н И М УМ КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИХ НАУЧНИХ
Р Е ЗУЛТАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
У ПО ЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
ДОЦЕНТ
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р50+Р61+Р62
и
Р63-66+Р70

Минимална вредност коефицијента
компетентности
4,67
2,33

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р50+Р61+Р62
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61
и
Р63-66+Р70

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р30+Р50+Р61+Р62
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61
и
Р63-66+Р70

Минимална вредност коефицијента
компетентности
16,67
10
3,33
Минимална вредност коефицијента
компетентности
26,67
13,33
4,67

Минимум квантитативно исказаних резултата подразумева збир
поена постигнутих након избора у претходно звање
Категоризација научних часописа врши се на основу листе коју
објављује Министарство за науку Републике Србије. Веће групације
друштвено-хуманистичких наука доставља Министарству науке
предлог за категоризацију часописа.
При избору у наставничка звања у подручју тзв. „националних
наука“ примењује се само норма која се односи на укупан коефицијент
компетентности, а не и норма упогледу његове унутрашње структуре.
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Табела 2.
ВР СТЕ И ВРЕДНО СТИ
Н АУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕ ЗУЛТАТА
Назив
групе
Научне
књиге

Ознака
групе
Р10

монографије

Поглавља у
књигама и
прегледни
чланци

Р20

Врста резултата

Р

вредност

Истакнута научна књига и
монографија међународног
значаја.

Р11

10

Научна књига и монографија
међународног значаја

Р12

7

Научна књига и монографија
националног значаја

Р13

5

Поглавље у књизи; прегледни
чланак у водећем часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеним
научним областима
(категорије Р51)

Р21

4

Поглавље у књизи, прегледни
чланак у часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеној научној
области.(категор. Р52)

Р22

2

Поглавље у књизи, прегледни
чланак у часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеној научној
области (категор. Р61)

Р23

1

Гласник Универзитета у Београду
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Техничка
решења

Патенти

Р30

Р40

Нови производ или
технологија уведени у
производњу, признати
програмски систем,
нове генске пробе на
међународном нивоу(уз
доказ)
Ново решење
макроекономског проблема,
рецензовано и прихваћено
на међународном нивоу (уз
доказ).

Р31

4

Битно побољшани постојећи
производ и технологија
(уз доказ), достигнуће у
техничким наукама у земљи
(уз доказ),Ново решење
микроекономског проблема,
рецензовано и прихваћено на
националном нивоу (уз доказ)

Р32

3

Прототип, нова метода;
софтвер, инструмент,
нова генска проба,
микроорганизми (уз доказ)

Р33

-

Уређивање колективне
монографије, ауторска
изложба музеја и архива,
уређивање часописа
међународног значаја и
водећих националних
часописа, на годишњем нивоу
(уз доказе).

Р34

2

Реализовани патент, сој,
Р41
сорта и раса на међународном
нивоу

-

Реализовани патент, сој,
сорта и раса.

-

Р42
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Објављени
радови
међународног
значаја

Објављени
радови
националног
значаја

Радови
објављени у
изводима

Р50

Р60

Р70

Рад у водећем часопису
међународног значаја I
Рад у водећем часопису
међународног значаја II
Рад у часопису међународног
значаја
Пленарно предавање
по позиву на скупу
међународног значаја
штампано у целини(доказ
– оригинални позив)
Рад саопштен на скупу
међународног значаја
штампан у целини.
Рад у водећем
часопису националног
значаја.
Рад у часопису националног
значаја
Научна критика, полемика и
научни интервју објављен у
научном часопису
Уводно предавање на
скупу националног значаја
штампано у целини
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан
у целини
Ауторски табак
лексикографске обраде
научног издања речника или
енциклопедије
Пленарно предавање на
скупу међународног значаја
штампано у изводу
Рад саопштен на скупу
међународног значаја
штампан у изводу
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан
у изводу.
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Р51
-а
Р51
-б
Р52

8

Р53

3

Р54

1

Р61

2

Р62

1,5

Р63

1

Р64

1,5

Р65

0,5

Р66

1

Р71

1,5

Р72

0,5

Р73

0,2

5
3
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 21. Статута
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр.
131/06, 140/08 и 143/08), Сенат Универзитетета, на седници одржаној
9. јула 2008. године, донео је
О Д Л У К У
о и зме н и и доп ун и
К ри т е р и јума з а с тицање звања наставн ика
н а У ниве рзитет у у Бео град у
Члан 1.
У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08), у члану
4. у делу ‘’Г) Групација друштвено-хуманистичких наука’’, у ближим
критеријумима за избор ванредног професора, у алинеји 4. брише се
реч ‘’хрестоматија’’.
Члан 2.
У Табели 1. после става 1. додаје се став која гласи: ‘’Кандидати
који су у претходно звање бирани у више изборних периода треба да
остваре најмање две трећине минимума квантитативно исказаних
резултата у периоду од последњег избора (у последњих пет година).’’
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ брoј: 76/05 и 100/07 –
аутентично тумачење) и члана 41. ст. 1. тач. 20. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и 140/08),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О Н АЧ ИНУ И ПО СТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И
З АС Н И ВАЊА РАДНОГ ОДНО СА НАСТАВНИКА
УНИВЕР ЗИТЕТА У БЕОГРАД У
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Универзитет).
Звања наставника Универзитета јесу: доцент, ванредни професор
и редовни професор.
Наставу страних језика, односно вештина, могу изводити и
наставници у звању наставника страног језика и наставника вештина,
у складу са врстом студија за коју је факултет акредитован.
Члан 2.
Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора
и редовног професора, у складу са Законом, Статутом Универзитета (у
даљем тексту: Статут), Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, овим Правилником као и општим актима
факултета у саставу Универзитета.
Универзитет врши избор и у друга звања наставника из чл. 1. ст.
3 овог правилника, у складу са Законом, Статутом, општим актима
факултета у саставу Универзитета и овим правилником.
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II – ОРГАНИ У ПОСТУПКУ
Члан 3.
Поступак стицања звања наставника и заснивања радног односа
обавља се на факултету и на Универзитету.
Органи у поступку на факултету јесу: декан, Изборно веће
и Комисија за писање реферата о кандидатима (у даљем тексту:
Комисија).
Органи у поступку на Универзитету јесу: веће научних области
и Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Члан 4.
Декан, као орган пословођења факултета, стара се о исправности
и законитости поступка стицања звања наставника који се одвија на
факултету, као и о заснивању радног односа на факултету, закључивањем
одговарајућег уговора о раду са изабраним кандидатом.
Члан 5.
Изборно веће факултета обавља предлагање кандидата у звање
наставника.
Члан 6.
Комисију образује изборно веће најкасније 15 дана од дана
објављивања конкурса.
Комисија се састоји од најмање три наставника, односно
истраживача са научним звањем из уже научне, односно уметничке
области, за коју се наставник бира, од којих најмање један није у
радном односу на факултету.
Наставник у пензији може бити члан Комисије и тада има статус
члана који није у радном односу на факултету.
Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања у које
се наставник бира.
Комисија припрема реферат према структури утврђеној у сажетку
реферата који је саставни део овог правилника (образац 4).
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Члан 7.
Веће научих области:
1) доноси одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора,
на предлог изборног већа факултета;
2) даје мишљење Сенату поводом предлога изборног већа
факултета за избор у звање редовног професора.
Члан 8.
Сенат :
1) обавља избор у звање редовног професора, на предлог изборног
већа факултета, а по прибављеном мишљењу већа научних области.
2) одлучује по приговору кандидата, предложеног за избор у
звање наставника, који није изабран.
I I I – ПО С Е БА Н УСЛ ОВ ЗА ИЗБО Р У З ВАЊЕ
Н АСТАВ Н ИКА
Члан 9.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи не може стећи звање наставника.
Факултет прибавља потврду о околностима из става 1. овог члана
пре утврђивања предлога за избор.
Потврда из става 2. овог члана доставља се Универзитету у
затвореном коверту са одговарајућом назнаком.
IV – ПО КР ЕТАЊЕ ПО СТУ П КА
Члан 10.
Поступак за стицање звања наставника Универзитета и заснивања
радног односа наставника на факултету, покреће факултет, на начин,
по поступку и под условима утврђеним Статутом, овим правилником
и другим општим актима Универзитета, односно факултета у саставу
Универзитета.
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Члан 11.
Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника и
заснивање радног односа полазећи од потреба да се наставни процес
организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област,
која је утврђена статутом факултета у складу са списком ужих научних
области из чл. 41. тачка 5. Статута.
Наставник, по правилу, заснива радни однос са пуним радним
временом.
Члан 12.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на
web страници факултета.
Информација о објављеном конкурсу доставља се електронском
поштом Универзитету ради стављања на web страницу Универзитета.
Конкурс садржи: назнаку наставничког звања за које се расписује;
опште и посебне услове које кандидат треба да испуни; ужу научну
односно уметничку област за коју се бира; назнаку да ли се радни однос
заснива са пуним или непуним радним временом; рок за пријављивање
и документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове.
V – УТВ РЂ ИВАЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА И ЗБОР У З ВАЊЕ Н АСТАВН ИКА
Члан 13.
Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Изборно
веће факултета, на основу реферата Комисије.
Члан 14.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року
од 60 дана, од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Рад у Комисији јесте обавеза наставника у смислу члана 125.
став 1. тачка 11. Статута Универзитета и њено неиспуњење представља
основ за позивање наставника на одговорност.
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Члан 15.
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата
и Изборно веће факултета усвоји такав реферат, или ако Изборно веће
факултета донесе одлуку којом не предлаже ни једног кандидата за
избор, факултет расписује нови конкурс.
Члан 16.
Изборно веће факултета доноси одлуку о утврђивању предлога
за избор у звања наставника на начин и по поступку прописаном
статутом, односно другим општим актом факултета.
Члан 17.
Факултет доставља Универзитету, у одговарајућем броју
примерака, предлог за избор у звање наставника на обрасцу који је
саставни део овог правилника (образац 1, 2 и 3).
Уз предлог из става 1. овог члана, прилаже се:
1. одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за
избор у звање наставника – у два примерка;
2. реферат Комисије о пријављеним кандидатима - у два
примерка;
3. сажетак на прописаном обрасцу – у одговарајућем броју примерака, зависно од већа научних области коме се упућује (образац 4);
4. примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата на
увид јавности, ако је било таквих примедби - у одговарајућем броју
примерака;
5. потврда о чињеницама из чл. 9. овог правилника, која се
доставља на начин описан у чл. 9. ст. 3. овог правилника.
Ако се предлаже избор у звање наставника на нематичном
факултету, поред прилога из става 2. овог члана, доставља се и
мишљење матичног факултета – у одговарајућем броју примерака.
За избор у звање наставника страног језика, односно наставника
вештина није потребно мишљење матичног факултета.
Уколико матични факултет не достави мишљење из става 3. овог
члана у року од месец дана од пријема захтева, сматраће се да нема
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примедаба и да је дао позитивно мишљење, а факултет ће доставити
извештај декана о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног
факултета.
Акте из става 2. и 3. овог члана, осим потврде из ст. 2. тачка 5.,
факултет доставља и путем електронске поште.
V I – ПО СТ УПА К ОД ЛУЧ ИВАЊА Н А УН ИВЕ Р ЗИТЕТ У
Члан 18.
Предлоге факултета са одговарајућом документацијом
Универзитет ставља на web страницу Универзитета истог дана када
упућује и позив за седницу већа научних области на којој ће ти
предлози бити разматрани.
Члан 19.
Надлежно веће научних области разматра захтев факултета
на првој наредној седници која се сазива, рачунајући од дана
подношења предлога са комплетном документацијом из члана 17.
овог правилника.
До усвајања од стране Сената усклађеног списка ужих
научних области, посебна комисија коју чине проректор за наставу и
председници већа научних области, у сарадњи са Стручном службом
Универзитета, одређује које веће научних области је надлежно да
разматра предлог факултета.
Уколико веће научних области утврди да је документација
непотпуна или садржи извесне недостатке и неправилности, затражиће
њену допуну од факултета.
Члан 20.
Одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора доноси
веће научних области.
Мишљење Сенату о избору у звање редовног професора даје
веће научних области.
Одлуку о избору у звање редовног професора доноси Сенат.
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Члан 21.
Веће научних области може:
1. донети одлуку о избору у звање наставника, на предлог
изборног већа факултета;
2. донети одлуку да се не изабере кандидат кога је предложило
изборног већа факултета.
3. дати позитивно или негативно мишљење о избору у звање
редовног професора.
Уколико веће научних области оцени да су за ваљану одлуку,
односно мишљење, потребна додатна појашњења, донеће закључак о
одлагању доношења одлуке, односно давања мишљења, у ком случају
ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи од 20
дана, од дана достављања закључка.
Након истека рока из претходног става, веће научних области може
одлучити на бази расположиве документације, или предмет вратити
факултету ради поступања по закључку већа научних области.
Члан 22.
Веће научних области доноси одлуке и даје мишљење из чл. 21.
овог правилника већином гласова укупног броја чланова.
Приликом доношења одлука и давања мишљења из става 1.
овог члана потребно је да седници присуствује најмање две трећине
чланова већа научних области.
Члан 23.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може
Сенату изјавити приговор на одлуку већа научних области у року од
15 дана од дана пријема одлуке.
Факултет доставља Сенату приговор кандидата.
Уз приговор, Факултет може да достави и своје примедбе.
Приговор се подноси Сенату преко већа научних области које је
донело одлуку.
Након разматрања приговора кандидата и примедаба факултета,
ако веће научних области нађе да је приговор основан, може донети
одлуку о избору у звање предложеног кандидата и новом одлуком
ставити ван снаге првобитну одлуку.
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Члан 24.
Ако веће научних области нађе да је приговор кандидата
неоснован, а примедбе факултета не би утицале да се донесе другачија
одлука, доставља приговор и своје мишљење по питању навода из
приговора Сенату, на надлежност.
Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети
одлуку о избору предложеног кандидата у звање наставника.
Ако Сенат одбије приговор као неоснован и донесе одлуку којом
се потврђује одлука већа научних области, факултет расписује нови
конкурс.
Одлука Сената по приговору је коначна.
Члан 25.
Сенат доноси одлуку о избору у звање редовног професора,
на предлог Изборног већа факултета, по прибављеном мишљењу
надлежног већа научних области.
Сенат може донети:
1. одлуку о избору у звање предложеног кандидата;
2. одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено
звање.
Уколико Сенат оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна
појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке, у ком
случају ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи
од 20 дана од дана достављања закључка.
Након истека рока, Сенат ће донети одлуку.
Члан 26.
Предложени кандидат за редовног професора који није изабран у
предложено звање може Сенату изјавити приговор на одлуку Сената,
у року од 15 дана, од дана пријема одлуке.
Факултет доставља Сенату приговор кандидата.
Уз приговор, факултет може да достави и своје примедбе
Када одлучује о приговору из става 1. овог члана, Сенат поступа
као другостепени орган.
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Члан 27.
Разматрајући приговор кандидата из члана 26. овог правилника,
Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку
о избору предложеног кандидата у звање редовног професора.
Ако Сенат одбије приговор као неоснован и донесе одлуку којом
се потврђује првостепена одлука, факултет расписује нови конкурс.
Одлука Сената по приговору је коначна.
Члан 28.
Одлуке органа из члана 21. ст. 1.тач 1. и 2., члана 24., члана 25.
и члана 27. овог правилника, Универзитет доставља факултету у року
од 10 радних дана од дана доношења одлуке.
Факултет је дужан да у року од 5 радних дана кандидату достави
одлуку из става 1. овог члана.
Члан 29.
Декан факултета закључује уговор о раду са лицем изабраним у
звање наставника у складу са Законом, прописима којима се регулише
рад, статутом и другим општим актима факултета и Универзитета,
најкасније у року од 15 дана од дана достављања одлуке о избору у
звање.
V I I – Н АЧИ Н И ЗБО РА У З ВАЊЕ Н АСТАВНИКА
С Т РА Н О Г ЈЕ ЗИ К А И Н АС ТАВН И КА ВЕ ШТИ Н А
Члан 30.
Одредбе овог правилника сходно се примењују и на изборе у
звања наставника страног језика и наставника вештина, уколико ови
избори нису посебно уређени овим правилником.
Члан 31.
Општим актом факултета, у складу са врстом студија за коју је
факултет акредитован, уређује се:
– назив наставника страног језика и наставника вештина,
– предмет и научна област којој припада;
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– посебни услови за стицање звања, начин доказивања, односно
провере испуњености појединих услова и
– права и обавезе у остваривању наставно-образовног процеса.
Члан 32.
Одлуку о избору у звање наставника страног језика, односно
наставника вештина доноси одговарајуће веће научних области, на
предлог изборног већа факултета.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника из
ст. 1. овог члана може поднети приговор надлежном већу научних
области.
Разматрајући поднети приговор, веће научних области
преиспитује своју одлуку и може је изменити или допунити.
Када одлучује о приговору из става 2. овог члана, веће научних
области поступа као другостепени орган.
Одлука већа научних области по приговору је коначна.
V III – П Р ЕЛ АЗН Е И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ Е
Члан 33.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 130/06).
Члан 34.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 21. 05. 2008. године; Број: 6121493/1-08)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Образац1

ФАКУЛТЕТ_________________УНИВЕРЗИТЕТУБЕОГРАДУ
Бројзахтева:_________________
Датум:____________________________________________
(Називвећанаучнихобластикомесезахтевупућује)



ПРЕДЛОГЗАИЗБОР
УЗВАЊЕДОЦЕНТА/ВАНРЕДНОГПРОФЕСОРА
(члан65.Законаовисокомобразовању)



I–ПОДАЦИОКАНДИДАТУПРЕДЛОЖЕНОМЗАИЗБОРУЗВАЊЕНАСТАВНИКА

1.Име,средњеимеипрезимекандидата______________________________________

2.Предложенозвање_______________________________________________________

3.Ужанаучна,oдносноуметничкаобластзакојусенаставникбира________________
________________________________________________________

4.Радниодноссапунимилинепунимраднимвременом_________________________

5.Доовогизборакандидатјебиоузвању_____________________________________

укојејепрвипутизабран__________________________________________________

заужунаучнуобласт/наставнипредмет_____________________________________



IIОСНОВНИПОДАЦИОТОКУПОСТУПКАИЗБОРАУЗВАЊЕ

1.Датумистекаизборногпериодазакојијекандидатизабранузвање____________

2.Датумиместообјављивањаконкурса______________________________________

3.Звањезакојејерасписанконкурс__________________________________________



III–ПОДАЦИОКОМИСИЈИЗАПРИПРЕМУРЕФЕРАТА
ИОРЕФЕРАТУ

1.НазиворганаидатумименовањаКомисије________________________________

2.СаставКомисијезаприпремуреферата:

ИмеипрезимеЗвањеУжанаучнаодносноОрганизацијау
уметничкаобласткојојјезапослен

1)______________________________________________________________
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ИмеипрезимеЗвањеУжанаучнаодносноОрганизацијау
уметничкаобласткојојјезапослен

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

4)______________________________________________________________

5)______________________________________________________________

3.Бројпријављенихкандидатанаконкурс____________________________________

4.Далијебилоиздвојенихмишљењачлановакомисије________________________

5.Датумстављањарефератанаувидјавности_______________________________

6.Начин(место)објављивањареферата_____________________________________

7.Приговори____________________________________________________________

IV–ДАТУМУТВРЂИВАЊАПРЕДЛОГАОДСТРАНЕИЗБОРНОГВЕЋА
ФАКУЛТЕТА____________________________________________________________

Потврђујемдајепоступакутврђивањапредлогазаизборкандидата
____________________узвање__________________вођенусвемуускладуса
одредбамаЗакона,СтатутаУниверзитета,СтатутафакултетаиПравилника
оначиниипоступкустицањазвањаизаснивањерадногодносанаставника
УниверзитетауБеограду.


ПОТПИСДЕКАНАФАКУЛТЕТА

_______________________________

Прилози:
1.Одлукаизборногвећафакултетаоутврђивању
предлогазаизборузвање;
2.РефератКомисијеопријављенимкандидатима
заизборузвање;
3.СажетакрефератаКомисијеопријављенимкандидатима
заизборузвање;
4.Доказонепостојањуправоснажнепресудеооколностимаиз
чл.62.ст.4.Закона;
5.Другиприлозирелевантнизаодлучивање(мишљењематичног
факултета,приговориислично).


Напомена:свиприлози,осимподбр.4.,достављајусеиуелектронскојформи.
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ФАКУЛТЕТ_________________Образац2
Бројзахтева:_________________
Датум:____________






СЕНАТУУНИВЕРЗИТЕТАУБЕОГРАДУ

ПОСРЕДСТВОМВЕЋАНАУЧНИХОБЛАСТИ____________________________




ПРЕДЛОГЗАИЗБОРУЗВАЊЕРЕДОВНОГПРОФЕСОРА
(члан65.Законаовисокомобразовању)



I–ПОДАЦИОКАНДИДАТУПРЕДЛОЖЕНОМЗАИЗБОРУЗВАЊЕРЕДОВНОГ
ПРОФЕСОРА


1.Име,средњеимеипрезимекандидата___________________________________

2.Ужанаучна,односноуметничкаобластзакојусенаставникбира____________
________________________________
3.Радниодноссапунимилинепунимраднимвременом______________________



4.Доовогизборакандидатјебиоузвању__________________________________


укојејепрвипутизабран______________________________________________


заужунаучнуобласт/наставнипредмет__________________________________





IIОСНОВНИПОДАЦИОТОКУПОСТУПКАИЗБОРАУЗВАЊЕ

1.Датумистекаизборногпериодазакојијекандидатизабранузвање__________

2.Датумиместообјављивањаконкурса____________________________________

3.Звањезакојејерасписанконкурс________________________________________





III–ПОДАЦИОКОМИСИЈИЗАПРИПРЕМУРЕФЕРАТА
ИОРЕФЕРАТУ



1.НазиворганаидатумименовањаКомисије______________________________

2.СаставКомисијезаприпремуреферата:



ИмеипрезимеЗвањеУжанаучна,односноОрганизацијау
уметничкаобласткојојјезапослен


1)
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ИмеипрезимеЗвањеУжанаучна,односноОрганизацијау
уметничкаобласткојојјезапослен


2)

3)

4)

5)

3.Бројкандидатапријављенихнаконкурс_________________________________

4.Далијебилоиздвојенихмишљењачлановакомисије______________________

5.Датумстављањарефератанаувидјавности_____________________________

6.Начин(место)објављивањареферата___________________________________

7.Приговори__________________________________________________________



IV – ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА__________________________________________________________


Потврђујемдајепоступакутврђивањапредлогазаизборкандидата____
______________узвањередовногпрофесоравођенусвемуускладуса
одредбамаЗакона,СтатутаУниверзитета,СтатутафакултетаиПравилникао
начиниипоступкустицањазвањаизаснивањерадногодносанаставника
УниверзитетауБеограду.




ПОТПИСДЕКАНАФАКУЛТЕТА


____________________________


Прилози:
1.Одлукаизборногвећафакултетаоутврђивању
предлогазаизборузвање;
2.РефератКомисијеопријављенимкандидатима
заизборузвање;
3.Сажетакрефератакомисијеопријављенимкандидатима
заизборузвање;
4.Доказонепостојањуправоснажнепресудеооколностимаизчл.62.ст.4.Закона
5.Другиприлозирелевантнизаодлучивање(мишљењематичног
факултета,приговориислично).


Напомена:свиприлози,осимподбр.4.достављајуиуелектронскојформи.
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Образац3


ФАКУЛТЕТ_________________УНИВЕРЗИТЕТУБЕОГРАДУ
Бројзахтева:_________________
Датум:____________________________________________
(Називвећанаучнихобластикомесезахтевупућује)








ПРЕДЛОГЗАИЗБОР
УЗВАЊЕНАСТАВНИКАСТРАНОГЈЕЗИКА/НАСТАВНИКАВЕШТИНА
НАУНИВЕРЗИТЕТУУБЕОГРАДУ
(члан65.Законаовисокомобразовању)




1.Име,средњеимеипрезимекандидата
____________________________________________________________

2.Предложенозвање
_______________________________________________________________

3.Предметзакојисенаставникбира
________________________________________________________________

4.Ужанаучнаобласткојојпредметприпада
_______________________________________________________________

5.Радниодноссапунимилинепунимраднимвременом_______________

6.Доовогизборакандидатјебиозапослен
________________________________________________________________

7.Датумдоношењаодлукеорасписивањуконкурсазаизбор
___________________

8.Датумиместообјављивањаконкурса
_____________________________________

9.Називорганаидатумименовањакомисије
________________________________________________________________
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10.СаставКомисијезаприпремуреферата:

ИмеипрезимеЗвањеУжанаучнаобластОрганизацијау
предметкојојјезапослен

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

4)______________________________________________________________

5)______________________________________________________________


11.Бројпријављенихкандидатанаконкурс_________________________________

12.Далијебилоиздвојенихмишљењачлановакомисије_____________________

13.Датумстављањарефератанаувидјавности____________________________

14Начин(место)објављивањареферата_________________________________

15.Пиговори___________________________________________________________

16.Датумутврђивањапредлогаодстранеизборногвећафакултета____________




Потврђујем  да  је  поступак  утврђивања  предлога  за  избор
кандидата_____________________________узвање__________________вођен
у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута
факултета и Правилника  о начини и поступку стицања звања и заснивање
радногодносанаставникаУниверзитетауБеограду.



ПОТПИСДЕКАНАФАКУЛТЕТА

________________________

Прилози:
1.Одлукаизборногвећафакултетаоутврђивањупредлогазаизборузвање;
2.Рефераткомисијеопријављенимкандидатимазаизборузвање;
3.Сажетакрефератакомисијеопријављенимкандидатимазаизборузвање;
4.Доказонепостојањуправоснажнепресудеооколностимаизчл.62.ст.4.Закона;
5.Другиприлозирелевантнизаодлучивање(приговориислично).


Напомена:свиприлози,осимподбр.4.седостављајуиуелектронскојформи.
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Образац4

САЖЕТАК
РЕФЕРАТАКОМИСИЈЕOПРИЈАВЉЕНИМКАНДИДАТИМАЗАИЗБОРУ
ЗВАЊЕ



IОКОНКУРСУ




Називфакултета:
Ужанаучна,oдносноуметничкаобласт:
Бројкандидатакојисебирају:
Бројпријављенихкандидата:
Именапријављенихкандидата:

1.______________________

2.______________________

................................................


IIОКАНДИДАТИМА


Под1.

1)Основнибиографскиподаци


Име,средњеимеипрезиме:
Датумиместорођења:
Установагдејезапослен:
Звање/радноместо:
Научна,односноуметничкаобласт
2)Стручнабиографија,дипломеизвања




Основнестудије:
Називустанове:
Местоигодиназавршетка:

Магистеријум:
Називустанове:
Местоигодиназавршетка:
Ужанаучна,односноуметничкаобласт:

Докторат:
Називустанове:
Местоигодинаодбране:
Насловдисертације:
Ужанаучна,односноуметничкаобласт:

Досадашњиизбориунаставнаинаучназвања:



















препоследњег
избора/реизбора

послепоследњег
избора/реизбора

Бројпубликацијаукојимаје
јединиилипрвиаутор













послепоследњег
избора/реизбора

препоследњег
избора/реизбора

Звањеукојесебира:

Бројпубликацијаукојимаје
јединиилипрвиаутор

послепоследњег
избора/реизбора

















послепоследњег
избора/реизбора

Бројпубликацијаукојимаје
аутор,анијејединиилипрви
препоследњег
избора/реизбора

















препоследњег
избора/реизбора

Ужанаучна,односноуметничка
областзакојусебира:
Бројпубликацијаукојимаје
аутор,анијејединиилипрви

Радустручномчасописуилидругојпериодичнојпубликацији




стручногилиопштегкарактера
Уџбеник,практикум,збирказадатака,илипоглављеупубликацији




теврстесавишеаутора
Осталестручнепубликације(пројекти,софтвер,друго)





Напомене:1.НавестиукомчасописусаSCI,SSCIилиAHCIлистесурадовиобјављени;
2.Квантитативноисказатинаучнерезултатезастицањезвањанаставникаупољудруштвенохуманистичкихнаука,
прематабелама1.и2.којесусаставнидеоКритеријумазастицањезвањанаставниканаУниверзитетууБеограду.

Стручнепубликације

Радузборникурадовасамеђународногнаучногскупаобјављену
целини
Радузборникурадовасанационалногнаучногскупаобјављену
целини
Радузборникурадовасамеђународногнаучногскупаобјављен
самоуизводу(апстракт),анеиуцелини
Радузборникурадовасанационалногнаучногскупаобјављен
самоуизводу(апстракт),анеиуцелини
Научнамонографија,илипоглављеумонографијисавишеаутора

Радунаучномчасописунационалногзначајаобјављенуцелини

Радуводећемнаучномчасописумеђународногзначајаобјављену
целини
Радунаучномчасописумеђународногзначајаобјављенуцелини

Научнепубликације

3)Објављенирадови
Имеипрезиме:


2.
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4)Оценаорезултатиманаучног,односноуметничког
иистраживачкограда

41
3.





Ова оцена даје се на основу Критеријума за стицање звања наставника на
УниверзитетууБеоградукојиступајунаснагу1.октобра2008.године.








5)Оценарезултатауобезбеђивањунаучнонаставногподмлатка


Менторствонамагистарскимидокторскимстудијамаиучешћеу
комисијамазаоценуиодбранудокторскедисертацијеиизбореузвања







6)Оценаорезултатимапедагошкограда





Обавезноприказатиимишљењестудената









7)Оценаоангажовањууразвојунаставеидругих
делатностивисокошколскеустанове









Напомена:Наистиначинприказатикандидатапод2.исвакогследећег
пријављеногкандидата.
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4.

IIIЗАКЉУЧНОМИШЉЕЊЕИПРЕДЛОГКОМИСИЈЕ





Местоидатум:_____________













ПОТПИСИ
ЧЛАНОВАКОМИСИЈЕ
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________






