
 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И 
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

Б Е О Г Р А Д,   13. м а ј а   2008.  г о д и н е 



 
 

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 НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 

НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
 
 

 

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.  

 
 

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). 
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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). 
 

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. 

 

 

III - ПОСЕБАН  УСЛОВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 

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. 
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Потврда из става 2. овог члана доставља се Универзитету у затвореном 
коверту са одговарајућом назнаком. 

 
 

IV -  ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
 

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. 
 
 

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 -  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 
 

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 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.  

 
 
 

VI -  ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ 
 
 

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. 
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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. 
  

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.  
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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.  
 

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.  
 

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.  
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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. 

 
 
 

VII - НАЧИН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ  НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И 
НАСТАВНИКА ВЕШТИНА  

 
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; 
- 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.  
 
 



8. 
 
 

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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“.  

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА  
Р е к т о р  
 

Проф. др Бранко Ковачевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                Образац 1 
 
ФАКУЛТЕТ _________________                      УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
Број захтева:_________________                       
Датум:____________                                    ________________________________     
                                                      (Назив већа научних области коме се захтев упућује) 
 

 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 

У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 
(члан 65. Закона о високом образовању) 

 
 
I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 
1. Име, средње име и презиме кандидата______________________________________ 
 
2. Предложено звање _______________________________________________________ 
 
3. Ужа научна,oдносно уметничка област за коју се наставник бира ________________ 
    ________________________________________________________     
 
4. Радни однос са пуним или непуним радним временом _________________________ 
 
5. До овог избора кандидат је био у звању _____________________________________ 
 
    у које је први пут изабран __________________________________________________ 
 
    за ужу научну област /наставни предмет _____________________________________ 
 
 
 

II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 
 
1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање ____________ 
 
2. Датум и место објављивања конкурса ______________________________________ 
 
3. Звање за које је расписан конкурс__________________________________________ 
 
 
 

III – ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА  
И О РЕФЕРАТУ 

 
1.  Назив органа и датум именовања Комисије ________________________________ 
 
2. Састав Комисије за припрему реферата: 
 
      Име и презиме               Звање         Ужа научна односно      Организација у 
                                                                уметничка област         којој је запослен 
  
1)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 
    



 
 
   Име и презиме                Звање             Ужа научна односно            Организација у 
                                                                уметничка област                којој је запослен 
 

 
2)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 
3)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 
4)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 
5)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 
3. Број пријављених кандидата на конкурс____________________________________ 
 
4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије________________________ 
 
5. Датум стављања реферата на увид јавности _______________________________ 
 
6. Начин (место) објављивања реферата_____________________________________ 
 
7. Приговори____________________________________________________________ 
 
IV – ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА 
ФАКУЛТЕТА____________________________________________________________ 

 
Потврђујем  да   је   поступак   утврђивања   предлога   за   избор   кандидата  
____________________у звање __________________ вођен у свему у складу са 
одредбама  Закона,  Статута Универзитета, Статута факултета  и Правилника   
о начини и поступку  стицања звања и заснивање  радног односа наставника 
Универзитета у Београду. 
 
 
                                                                                ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
        
                                                                               _______________________________ 
 
Прилози: 
1.  Одлука изборног већа факултета о утврђивању 
     предлога за избор у звање; 
2.  Реферат Комисије о пријављеним кандидатима  
     за избор у звање; 
3. Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима  
    за избор у звање; 
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из  
    чл. 62. ст. 4. Закона; 
5. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног 
    факултета, приговори и слично). 
 
 
Напомена: сви прилози, осим под бр.4., достављају се и у електронској форми. 
 
 
 
 



ФАКУЛТЕТ _________________                                                                       Образац 2 
Број захтева:_________________                                               
Датум:____________                                        
                                                                                       
                                              

 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
- ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ____________________________ - 

                                                           
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР  У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 
(члан 65. Закона о високом образовању) 

 
 

I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ 
ПРОФЕСОРА 

 

1. Име, средње име и презиме кандидата___________________________________ 
 
2. Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира ____________ 
     ________________________________ 
3. Радни однос са пуним или непуним радним временом ______________________ 

 

4. До овог избора кандидат је био у звању __________________________________ 
 

    у које је први пут изабран ______________________________________________ 
 

    за ужу научну област /наставни предмет __________________________________ 
 

 

II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 

 

1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање __________ 
 
2. Датум и место објављивања конкурса ____________________________________ 
 
3. Звање за које је расписан конкурс________________________________________ 
 

 

III – ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА  
И О РЕФЕРАТУ 

 
 

1.  Назив органа и датум именовања Комисије ______________________________ 
 
2. Састав Комисије за припрему реферата: 

 

      Име и презиме               Звање               Ужа научна, односно       Организација у 
                                                                         уметничка област          којој је запослен 
 

1)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 



 

      Име и презиме               Звање               Ужа научна, односно       Организација у 
                                                                         уметничка област          којој је запослен 

 

2)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 

3)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 

4)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 

5)________________       ___________    ________________     ___________________ 
 

3. Број  кандидата пријављених на конкурс_________________________________ 
 
4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије______________________ 
 
5. Датум стављања реферата на увид јавности _____________________________ 
 
6. Начин (место) објављивања реферата___________________________________ 
 
7. Приговори__________________________________________________________ 

 

IV – ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА 
ФАКУЛТЕТА__________________________________________________________ 
 

Потврђујем  да  је  поступак  утврђивања  предлога  за  избор кандидата ____ 
______________у звање редовног професора вођен у свему у складу са 
одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета и Правилника  о 
начини и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника 
Универзитета у Београду. 
 

 
 

                                                                                ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
 
                                                                               ____________________________ 
 
Прилози: 
1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању 
    предлога за избор у звање; 
2. Реферат Комисије о пријављеним кандидатима  
    за избор у звање; 
3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима 
    за избор у звање; 
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл.62.ст.4. Закона 
5. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног 
    факултета, приговори и слично). 

 
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. достављају и у електронској форми. 
 
 



 
 
 
                                                                                                                             Образац 3 
 

ФАКУЛТЕТ _________________                      УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
Број захтева:_________________                       
Датум:____________                                    ________________________________     
                                                          (Назив  већа научних области коме се захтев упућује) 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР  
 У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА / НАСТАВНИКА ВЕШТИНА 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 
(члан 65. Закона о високом образовању) 

 
 

 
1.  Име, средње име и презиме кандидата 
     ____________________________________________________________ 
 
2.  Предложено звање 
_______________________________________________________________ 
 
3.  Предмет  за који се  наставник бира 
________________________________________________________________ 
 
4.   Ужа научна област којој предмет припада  
 _______________________________________________________________ 
 
5.  Радни однос са пуним или непуним радним временом _______________ 
 
6.  До овог избора кандидат је био запослен 
________________________________________________________________ 
 
7. Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор 
___________________ 
 
8. Датум и место објављивања конкурса 
_____________________________________ 
 
9.  Назив органа и датум именовања комисије 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
10. Састав Комисије за припрему реферата: 
 
Име и презиме               Звање               Ужа научна област          Организација у 
                                                                            предмет                   којој је запослен 
 
1)________________    ___________    ________________     ___________________ 
 
2)________________     ___________    ________________     ___________________ 
 
3)________________    ___________    ________________     ___________________ 
 
4)________________    ___________    ________________     ___________________ 
 
5)________________     ___________    ________________     ___________________ 
 
 
11.Број пријављених кандидата на конкурс_________________________________ 
 
12. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије _____________________ 
 
13. Датум стављања реферата на увид јавности ____________________________ 
 
14 Начин (место) објављивања реферата _________________________________ 
 
15. Пиговори___________________________________________________________ 
 
16. Датум утврђивања предлога од стране изборног већа  факултета ____________ 
       

 
Потврђујем  да  је  поступак  утврђивања  предлога  за  избор 

кандидата _____________________________у звање __________________ вођен 
у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута 
факултета и Правилника  о начини и поступку стицања звања и заснивање 
радног односа наставника Универзитета у Београду. 
 
 
 
                                                                                ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
        

             ________________________ 
 
Прилози: 
1.  Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 
2.  Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 
3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима  за избор у звање; 
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из  чл. 62. ст. 4. Закона; 
5. Други прилози релевантни за одлучивање (приговори и слично). 

 
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4.  се достављају и у електронској форми. 
 



Образац 4 

 

С  А  Ж  Е  Т  А  К 
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

 
 

Назив факултета: 
Ужа научна, oдносно уметничка област:  
Број кандидата који се бирају:  
Број пријављених кандидата:  
Имена пријављених кандидата: 
 1. ______________________ 
 2. ______________________ 
  ................................................ 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 
Под 1.  
 
1) - Основни биографски подаци 
 

- Име, средње име и презиме: 
- Датум и место рођења: 
- Установа где је запослен: 
- Звање/радно место: 
- Научна, односно уметничка област 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
 
Докторат: 
- Назив установе: 
- Место и година одбране: 
- Наслов дисертације: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
 
 

 



2. 

   3) Објављени радови 

Име и презиме: 

 

Звање у које се бира: 

 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: 

Број публикација у којима је 
једини или први аутор 

Број публикација у којима је 
аутор, а није једини или први 

Научне публикације 
пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног значаја објављен у 
целини 

    

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини  
 

   

Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини  
 

   

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у 
целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен у 
целини 

    

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен 
само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен 
само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора  
 

   

Број публикација у којима је 
једини или први аутор 

Број публикација у којима је 
аутор, а није једини или први Стручне публикације 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 
стручног или општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији 
те врсте са више аутора 

    

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 
 

    

Напомене: 1. Навести у ком часопису са SCI, SSCI или AHCI листе су радови објављени; 
                    2. Квантитативно исказати научне резултате за стицање звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука, 
                        према табелама 1. и 2. које су саставни део Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.  



 
 

3. 
 
 

4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 
       и истраживачког рада 
 

Ова оцена даје се на основу Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду који ступају на снагу 1.октобра 2008. године. 
 
 
 
 
 

 
 
 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 
 

Менторство на магистарским и докторским студијама и учешће у 
комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације и изборе у звања  
 
 
 
 
 

 
 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 
 

Обавезно приказати и мишљење студената 
 
 
 
 
 
 

 
 
7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других 
      делатности високошколске установе 

 
 
 
 
 
 

 
Напомена: На исти начин приказати кандидата под 2. и сваког следећег   
                     пријављеног кандидата. 
 
 
 



 
4. 

 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Место и датум:_____________ 
 
  
 
                                                                                               ПОТПИСИ  
                                                                                         ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 

 
 


