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На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17) и члана 42. став 1. тачка
20. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2017. године,
донео је
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).
Високошколска установа својим општим актом може ближе
уредити начин и поступак стицања звања и заснивања радног
односа наставника, у складу са овим правилником.
Члан 2.
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 Законом о високом образовању (у даљем
тексту: Закон) и врстом студија за коју је факултет акредитован.
Члан 3
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област,
која је утврђена статутом факултета, до доношења списка ужих
научних, односно уметничких области, у складу са Статутом
Универзитета (у даљем тексту: Статут).
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Члан 4.
Декан, као орган пословођења факултета, стара се о
исправности и законитости поступка стицања звања наставника и
заснивања радног односа на факултету, полазећи од потреба да се
наставни процес организује и реализује на квалитетан, рационалан
и ефикасан начин и да су средства за финансирање обезбеђена.
Члан 5.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи не може стећи звање наставника.
Лице коме је по доношењу коначне одлуке изречена мера
јавне осуде за повреду Кодекса професионалне етике не може
стећи звање наставника.
II – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊА
НАСТАВНИКА
1. Покретање поступка
Члан 6.
Катедра, односно друга организациона наставна јединица
факултета (у даљем тексту: катедра), упућује образложену
иницијативу декану за покретање поступка за избор наставника у
одговарајуће звање са предлогом комисије за припрему реферата
о пријављеним кандидатима.
Ако се ради о избору лица које се налази у радном односу
на одређено време на факултету, конкурс се расписује најкасније
шест месеци пре истека времена за које је то лице бирано, на
основу образложене иницијативе катедре.
Члан 7.
Декан, на основу образложене иницијативе катедре, припрема
предлог за покретање поступка за избор наставника у одговарајуће
звање за ужу научну, односно уметничку област и за именовање
комисије за припрему реферата и упућује га изборном већу.
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Уколико катедра у року из члана 6. став 2. овог правилника не
достави декану образложену иницијативу за покретање поступка,
а постоји потреба факултета, декан упућује предлог изборном
већу за покретање поступка за избор наставника и за именовање
комисије за припрему реферата.
Ако декан, од дана пријема иницијативе па до прве наредне
седнице изборног већа, не упути предлог за покретање поступка за
избор наставника, изборно веће разматра иницијативу катедре и
доноси одлуку.
Члан 8.
Изборно веће доноси одлуку о расписивању конкурса
и о именовању комисије за припрему реферата и одређује
председавајућег комисије.
Изборно веће може донети одлуку из става 1. овог члана и
другачију од предлога декана, односно катедре.
Одлуку из става 1. овог члана изборно веће доноси већином
гласова укупног броја чланова који су у истом или вишем звању од
звања у које се наставник бира.
Ако се расписује конкурс за исто звање и за исту ужу научну,
односно уметничку област, за више извршилаца, образује се само
једна комисија за припрему реферата.
2. Конкурс за избор наставника
Члан 9.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања
и на интернет страници факултета и Универзитета, а рок за
пријављивање кандидата траје 15 дана и почиње да тече од дана
последњег објављивања у средству јавног информисања.
Конкурс садржи: број извршилаца, 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.
Конкурс се расписује за једно звање.
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3. Комисија за припрему реферата
о пријављеним кандидатима
Члан 10.
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима
(у даљем тексту: Комисија) се састоји од три или пет наставника,
односно истраживача са научним звањем који су запослени на
факултету, односно институту, од којих већина мора бити из уже
научне, односно уметничке области, а изузетно из научне области
у случајевима када у Републици нема наставника у одговарајућем
звању из уже научне области за коју се наставник бира.
Најмање један члан Комисије није у радном односу на
факултету.
Уколико се наставник бира за ужу научну област за коју
факултет није матичан, у састав Комисије именује се члан са
матичног факултета.
Наставник који је у пензији, професор емеритус и члан САНУ
у редовном саставу који је пре пензионисања имао наставно или
научно звање, могу бити чланови Комисије и не сматрају се чланом
који није у радном односу на матичном факултету.
Члан Комисије је у истом или вишем звању од звања у које се
наставник бира.
Рад у Комисији је радна обавеза наставника и неиспуњење те
обавезе представља основ за позивање наставника на одговорност,
у складу са законом и општим актима Универзитета и факултета.
4. Реферат Комисије о пријављеним кандидатима
Члан 11.
Након истека рока из члана 9. став 1. овог правилника,
стручна служба факултета доставља Комисији све пристигле
пријаве на конкурс.
Неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати, што
Комисија констатује у реферату о пријављеним кандидатима.
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Члан 12.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима
према структури утврђеној у сажетку реферата који је саставни
део овог правилника и садржи:
- све услове за избор у звање прописане Законом, Статутом и
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, који морају бити образложени,
- биографске податке пријављених кандидата,
- мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког
кандидата појединачно,
- предлог за избор кандидата у одређено звање са
образложењем и
- потписе чланова комисије.
Чланови који не желe да потпишу реферат Комисије, у
обавези су да напишу издвојена мишљења, у оквиру рока утврђеног
за припрему реферата. Неиспуњење ове радне обавезе представља
основ за позивање наставника на одговорност, у складу са законом
и општим актима Универзитета и факултета.
Члан 13.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у
року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Ако Комисија у предвиђеном року не достави реферат, или
достави реферат који није потписала већина чланова Комисије,
изборно веће именује нову комисију, на предлог декана.
Под новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењено
најмање два члана у односу на ранију Комисију, а у коју не могу
бити именовани чланови који претходно нису потписали реферат
и нису доставили издвојено мишљење у предвиђеном року.
5. Увид јавности
Члан 14.
Комисија доставља реферат декану факултета.
У року од пет дана од пријема реферата Комисије, уколико
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није другачије уређено актима факултета, реферат са издвојеним
мишљењем ако га је било, ставља се на увид јавности на интернет
страну факултета, у трајању од 15 дана.
У току трајања увида јавности факултету се могу доставити
примедбе на реферат Комисије.
6. Мишљење матичног факултета
Члан 15.
За избор у звање за ужу научну област за коју факултет
није матичан, прибавља се мишљење матичног факултета, пре
разматрања реферата Комисије.
Реферат са издвојеним мишљењем доставља се матичном
факултету у року од пет дана од када се реферат достави декану.
За избор у звање наставника страног језика, односно
наставника вештина, није потребно мишљење матичног факултета.
Уколико матични факултет не достави мишљење у року од 45
дана од пријема захтева, сматраће се да је дао позитивно мишљење.
III- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
1. Доношење одлуке о утврђивању предлога кандидата
Члан 16.
По истеку рока за увид јавности, изборном већу се доставља
реферат Комисије, са издвојеним мишљењем и благовремено
изјављеним примедбама уколико их је било, одговор Комисије на
примедбе, као и мишљење матичног факултета.
Реферат из става 1. овог члана, изборно веће разматра на
првој наредној седници.
Уколико изборно веће оцени да реферат не садржи све
елементе из члана 12. овог правилника, донеће закључак о одлагању
доношења одлуке и одредити рок од 30 дана за допуну реферата.
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Члан 17.
Изборно веће факултета одлучује на основу предлога
Комисије.
Изборно веће може донети:
1) oдлуку којом утврђује предлог за избор кандидата кога је
Комисија предлoжила, ако усвоји предлог Комисије;
2) одлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата кога
је Комисија предложила, ако не усвоји предлог Комисије;
3) oдлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата, ако
усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један кандидат;
4) одлуку о именовању нове Комисије, ако не усвоји предлог
Комисије да се не предлаже ни један кандидат. Под новом
Комисијом сматра се Комисија у којој је промењено најмање
већина чланова у односу на ранију Комисију.
Доношење одлуке из тачке 2) и 3) овог члана поступак се
обуставља.
Члан 18.
Изборно веће факултета доноси одлуке из члана 17. овог
правилника, већином гласова од укупног броја наставника који су
у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира, при
чему је потребно присуство две трећине чланова изборног већа
који имају право да гласају.
Члан 19.
Одлуке изборног већа из члана 17. морају бити образложене.
Образложење треба да садржи разлоге који су били одлучујући за
доношење такве одлуке.
Одлука из члана 17. став 2. тач. 2) и 3) доставља се свим
кандидатима пријављеним на конкурс.
2. Правна заштита на факултету
Члан 20.
Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није
задовољан одлуком о обустављању поступка, може да изјави жалбу
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изборном већу факултета, у року од осам дана од дана достављања
одлуке.
Одлучујући по жалби, изборно веће може:
1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило
неовлашћено лице.
2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована.
3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба
основана.
Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у
радном спору.
3. Достављање Универзитету одлуке о утврђивању
предлога кандидата
Члан 21.
Предлог кандидата за избор у звање наставника, факултет
доставља Универзитету у року од 15 дана, у електронској форми и
у једном штампаном примерку, на прописаном обрасцу (образац
1, 2 и 3), са следећим прилозима:
1) oдлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за
избор у звање наставника;
2) реферат Комисије о пријављеним кандидатима;
3) сажетак на прописаном обрасцу за све пријављене
кандидате (образац 4 – А,Б,В,Г,Д);
4) изјава о изворности, у складу са Кодексом професионалне
етике Универзитета у Београду (образац 5);
5) примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата
на увид јавности, ако је било таквих примедби, као и одговор
Комисије;
6) мишљење матичног факултета из члана 15. овог правилника,
односно обавештење декана о поднетом захтеву за прибављање
мишљења матичног факултета;
7) потврду, у затвореној коверти са одговарајућом назнаком,
да предложени кандидат није правноснажном пресудом осуђен
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
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коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи;
8) потврду да предложеном кандидату није изречена мера
јавне осуде за повреду Кодекса професионалне етике, коју издаје
факултет. Ако кандидат није запослен на факултету на коме се
врши избор, факултет прибавља потврду од установе у којој је
кандидат био запослен.
Обрасци 1, 2, 3, 4 и 5 су саставни део овог правилника.
Члан 22.
До доношења усклађеног списка ужих научних, односно
уметничких области, посебна комисија коју чине надлежни
проректор и председници већа научних области, одређује које
веће научних области је надлежно да разматра предлог факултета.
IV -ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ
1. Одлучивање на Већу научних области
Члан 23.
Уколико се утврди да је документација непотпуна или садржи
извесне недостатке и неправилности, председник већа научних
области пре седнице већа доноси закључак којим ће затражити
допуну од факултета.
Уколико веће научних области оцени да није надлежно за
конкретан предмет, донеће закључак којим ће упутити предмет
надлежном већу научних области.
Члан 24.
Након разматрања уредне документације, Веће научних
области може донети:
1) одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора,
кога је предложило изборно веће факултета;
2) одлуку да се не изабере кандидат кога је предложило
изборно веће факултета;
3) позитивно или негативно мишљење о избору у звање
редовног професора.
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Одлуке и мишљења из става 1. овог члана морају бити
образложени. Образложење треба да садржи разлоге који су били
одлучујући за доношење такве одлуке, односно мишљења.
Уколико веће научних области оцени да су за доношење
одлуке, односно мишљења, потребна додатна појашњења
факултета, донеће закључак о одлагању доношења одлуке, односно
давања мишљења и одредити рок од 30 дана од дана достављања
закључка за допуну предлога.
Ако предлог не буде допуњен у року из претходног става, веће
научних области одлучује на основу расположиве документације.
Члан 25.
Веће научних области доноси одлуке, закључке и мишљења из
члана 24. овог правилника већином гласова укупног броја чланова
већа.
Чланови већа могу гласати „за“ и „против“ предлога који
се ставља на гласање. Изузетно, члан већа може бити „уздржан“
само ако у предметном случају постоји сукоб интереса, у складу са
чланом 32. Кодекса професионалне етике.
Приликом доношења одлука, закључака и мишљења,
потребно је да седници присуствује најмање две трећине чланова
већа научних области.
2. Одлучивање на Сенату
Члан 26.
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 предложеног кандидата у звање редовног
професора;
2) одлуку да се предложени кандидат не изабере у у звање
редовног професора.
Одлуке из става 2. овог члана морају бити образложене.
Образложење треба да садржи разлоге који су били одлучујући за
доношење такве одлуке.
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Уколико Сенат оцени да су за одлучивање потребна додатна
појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке и
затражиће од већа научних области, односно факултета, да се
изјасне о томе у року од 30 дана од дана достављања закључка.
Ако предлог не буде допуњен у року из претходног става,
Сенат одлучује на основу расположиве документације.
3. Правна заштита на Универзитету
Члан 27.
Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није
задовољан одлуком већа научних области, односно Сената из чл.
24. и 26. овог правилника може да изјави жалбу Сенату, преко
факултета.
Жалба се доставља факултету у року од 8 дана од дана
достављања одлуке из става 1. овог члана.
Изборно веће факултета се изјашњава о наводима у жалби и у
року од 30 дана од дана пријема жалбе, доставља жалбу и мишљење
Сенату.
Уколико Сенат оцени да су за одлучивање по жалби потребна
додатна појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке
и затражиће од већа научних области, односно факултета да се
изјасне о томе у року од 30 дана од дана достављања закључка.
Одлучујући по жалби, Сенат може:
1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило
неовлашћено лице;
2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована;
3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба
основана.
Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у
радном спору.
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4. Достављање одлуке
Члан 28.
Одлуке органа из члана 24. ст. 1. тач. 1) и 2), и чл. 26. и 27.
овог правилника, Универзитет доставља факултету у року од 10
радних дана од дана доношења одлуке.
Факултет у року од 5 радних дана доставља свим пријављеним
кандидатима одлуку из става 1. овог члана.
5. Закључивање уговора о раду
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 коначности
одлуке о избору у звање.
Наставник, по правилу, заснива радни однос са пуним радним
временом.
6. Рокови
Члан 30.
Рокови из чл. 7. ст. 2, 13. ст. 1, 14. ст. 2, 15. ст. 4, 21. ст. 1,
24. ст. 3, 26. ст. 4. не теку од 01. до 15. јануара и за време летњег
распуста (од 15. јула до 31. августа).
V - ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И
НАСТАВНИКА ВЕШТИНА
Члан 31.
Одредбе овог правилника сходно се примењују и на изборе у
звања наставника страног језика и наставника вештина.
Члан 32.
Општим актом факултета уређује се:
- назив наставника страног језика и наставника вештина,
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- предмет и научна област којој припада;
- посебни услови за стицање звања, начин доказивања, односно
провере испуњености услова;
- права и обавезе у остваривању наставно-образовног процеса
и
- друга питања од интереса за избор у звања наставника страног
језика и наставника вештина.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Поступци по конкурсима објављеним закључно са 31.
децембром 2017. године, окончаће се према Правилнику о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16).
Члан 34.
Почетком примене овог правилника престаје да важи
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 142/08, 150/09, 160/11 и 196/16).
Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“, а почиње да се примењују
на све конкурсе за избор у звања наставника објављене почев од 1.
јануара 2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Академик Владимир Бумбаширевић
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Образац 1
ФАКУЛТЕТ ___________
Број захтева:___________
Датум:________

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
_______________________________
(Назив већа научних области коме се захтев упућује)

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ
ПРОФЕСОРА
(члан 75. 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 ______________________
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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
уметничка област

Организација у
којој је запослен

1)__________ ___________ ______________ _________________
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 _______________________________________________
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IV – ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ
ВЕЋА ФАКУЛТЕ_________________
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
звање;
3. Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима
за избор у звање;
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима
из чл. 72. ст. 4. Закона;
5. Потврда да предложеном кандидату није изречена мера
јавне осуде за повреду Кодекса;
6. Изјава о изворности;
7. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење
матичног факултета, приговори и слично).
Напомена: сви прилози, осим под бр.4. и 5., достављају се
и у електронској форми.
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Образац 2
ФАКУЛТЕТ ________________
Број захтева:_________________
Датум:____________
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ________________________________

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА
(члан 75. 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 ______________________
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2. Датум и место објављивања конкурса _______________________
3. Звање за које је расписан конкурс___________________________
III – ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА И О
РЕФЕРАТУ
Назив органа и датум именовања Комисије ____________________
1. Састав Комисије за припрему реферата:
Име и презиме

1)__________
2)__________
3)__________
4)__________
5)__________

Звање

Ужа научна односно
уметничка област

___________
___________
___________
___________
___________

______________
______________
______________
______________
______________

Организација у
којој је запослен

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2. Број кандидата пријављених на конкурс_____________________
3. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије _________
4. Датум стављања реферата на увид јавности __________________
5. Начин (место) објављивања реферата _______________________
6.Приговори________________________________________________
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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.72.ст.4. Закона;
5. Потврда да предложеном кандидату није изречена мера
јавне осуде за повреду Кодекса;
6. Изјава о изворности;
7. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење
матичног факултета, приговори и слично).
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4.и 5. достављају се
и у електронској форми.
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Образац 3
ФАКУЛТЕТ ___________
Број захтева:___________
Датум:________

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
_______________________________
(Назив већа научних области коме се захтев упућује)

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА / НАСТАВНИКА
ВЕШТИНА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
(члан 75. 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 _______________________
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9. Назив органа и датум именовања комисије __________________
______________________________________________
10. Састав Комисије за припрему реферата:
Име и презиме

1)__________
2)__________
3)__________
4)__________
5)__________

Звање

Ужа научна односно
уметничка област

___________
___________
___________
___________
___________

______________
______________
______________
______________
______________

Организација у
којој је запослен

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

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
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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. 72. ст. 4. Закона;
5. Потврда да предложеном кандидату није изречена мера
јавне осуде за повреду Кодекса;
6. Изјава о изворности;
7. Други прилози релевантни за одлучивање (приговори и
слично).
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. и 5. достављају се
и у електронској форми
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Образац 4 A
А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

САЖЕТАК
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
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
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:
3) Испуњени услови за избор у звање____________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2

3

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада
у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са
студентима

oценa /
број година
радног искуства
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(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
4
5

Резултати у развоју научнонаставног
подмлатка на факултету
Учешће у комисији за одбрану три завршна
рада на специјалистичким, односно мастер
академским студијама

(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)
6

Број
менторства /
учешћа у
комисији и
др.

Објављена два рада из
категорије М21; М22 или М23 из
научне области за коју се бира
7 Учешће на научном или
стручном скупу (категорије
М31-М34 и М61-М64).
8 Објављена три рада из
категорије М21, М22 или М23
од првог избора у звање доцента
из научне области за коју се
бира
9 Оригинално стручно остварење
или руковођење или учешће у
пројекту
10 Одобрен и објављен уџбеник
за ужу област за коју се бира,
монографија, практикум или
збирка задатака (са ISBN
бројем)
11 Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64)

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго

26

12 Објављена два рада из
категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф)
13 Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) у периоду
од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за
поновни избор ванр. проф)
14 Објављена четири рада из
категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне
области за коју се бира.
15 Цитираност од 10 хетеро цитата
16 Саопштено пет радова на
међународним или домаћим
скуповима од којих један мора
да буде пленарно предавање
или предавање по позиву на
међународном или домаћем
научном скупу (категорије
М31-М34 и М61-М64)
17 Књига из релевантне области,
одобрен џбеник за ужу област
за коју се бира, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или
превод иностраног уџбеника
одобреног за ужу област за коју
се бира, објављени у периоду од
избора у наставничко звање
18 Број радова као услов
за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3
услова)
1. Стручнопрофесионални
допринос

2. Допринос
академској и широј
заједници

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког одбора
научних часописа или зборника радова у земљи
или иностранству.
2. Рецензент у водећим међународним научним
часописима, или рецензент међународних или
националних научних пројеката.
3. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
4. Председник или члан комисија за израду
завршних радова на академским основним, мастер
или докторским студијама.
5. Руководилац или сарадник на домаћим или
међународним научним пројектима.
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког
унапређења или иновације.
7. Писма препоруке.
1. Чланство у страним или домаћим академијама
наука, или чланство у стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања,
стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи
или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног,
законодавног или другог органа и комисије
министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван
студијских програма
високошколске установе (перманентно образовање,
курсеви у организацији професионалних удружења
и институција, програми едукације наставника)
или у активностима популаризације науке
5. Домаће и или међународне награде и признања
у развоју образовања и науке.
6. Социјалне вештине (поседовање
комуникационих способности, способности за
презентацију, способности за тимски рад и вођење
тима).
7. Способност писања пројектне документације
и добијања домаћих и међународних научних и
стручних пројеката.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе
или уметности у
земљи и
иностранству

1. Постдокторско усавршавања или студијски
боравци у иностранству.
2. Руковођење или учешће у међународним
научним или стручним пројекатима или студијама.
3. Радно ангажовање у настави или комисијама на
другим
високошколским или научноистраживачким
установама у земљи или иностранству, или звање
гостујућег професора, или истраживача.
4. Руковођење или чланство у органу
професионалног удружења или организацији
националног или међународног нивоа.
5. Учешће у програмима размене наставника и
студената.
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких
студијских програма.
7. Предавања по позиву на универзитетима у
земљи или иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 4 Б
Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

САЖЕТАК
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
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
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:
3) Испуњени услови за избор у звање______________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2

3

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада
(најмање„добар“) у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa /
број година
радног
искуства
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4
5

6
7

8
9

10

Број
(заокружити испуњен услов за звање у које менторства /
се бира)
учешћа у
комисији и др.
Ментор најмање два завршна рада
Учешће у у најмање једној комисији
за одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације
Ментор најмање једног завршног рада.
(за поновни избор ванр. проф)
Учешће у најмање једној комисији за
одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације. (за поновни избор
ванр. проф)
Ментор најмање три завршна рада.
Учешће у најмање две комисије за
одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације
Менторство у изради најмање једне
докторске дисертације
(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)

11

31

Објављен један рад из
категорије М21, М22 или М23
из научне области за коју се
бира, са кумулативним импакт
фактором најмање један.

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго

32
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Објављена три рада из
категорије М21, М22 или
М23 са кумулативним импакт
фактором најмање два из
научне области за коју се
бира, од којих најмање два
рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде најмање
у једном раду први аутор или
носилац рада.
Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64).
Оригинално стручно остварење
или руковођење или учешће
у научноистраживачким или
стручним пројектима.
Одобрена књига из релевантне
области, одобрен уџбеник
за ужу област за коју се бира
или поглавље у одобреном
уџбенику за област за коју се
бира, монографија, практикум
или збирка задатака (са ISBN
бројем) објављени од првог
избора у наставно звање.
Објављен један рад из
категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф)
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18

19
20

Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) у
периоду од последњег избора.
(за поновни избор ванр. проф)
Објављено шест радова из
категорије М21, М22 или
М23 са кумулативним импакт
фактором најмање четири
из научне области за коју се
бира, од којих најмање три
рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде најмање
у два рада први аутор или
носилац рада.
Цитираност од 10 хетеро
цитата.
Саопштено пет научних радова
на међународним или домаћим
научним скуповима, од којих
један мора да буде пленарно
предавање на међународном
или домаћем научном скупу
(категорије М31-М34 и
М61-М64) или предавање по
позиву
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Књига из релевантне области,
одобрен уџбеник за ужу област
за коју се бира, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или
превод иностраног уџбеника
одобреног за ужу област за коју
се бира, објављени у периоду од
избора у наставничко звање.
Број радова као услов
за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални
допринос

Дефинише сваки факултет у оквиру
групације
1. Ангажованост у спровођењу
сложених дијагностичких, терапијских
и превентивних процедура.
2. Број и сложеност дијагостичних,
терапијских и превентивних процедура,
које је кандидат увео, или је учествовао
у њиховом увођењу.
3. Број одржаних програма
континуиране медицинске едукације
који нису оцењени оценом мањом од
3,75 од стране полазника.
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2. Допринос академској
и широј заједници
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1. Значајно струковно, национално или
међународно признање за научну или
стручну делатност.
2. Чланство у стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира или
које имају ограничен број чланова.
3. Чланство у страним или домаћим
академијама наука.
4. Уређивање часописа или
монографија признатих од стране
ресорног министарства за науку.
5. Председавање националним или
међународним струковним или
научним асоцијацијама.
6. Руковођење или ангажовање у
националним или међународним
научним или стручним организацијама.
7. Руковођење или ангажовање у
националним или међународним
институцијама од јавног значаја.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

Гласник Универзитета у Београду

Мобилност:
- за избор у звање доцента:
1. Учествовање на међународним
курсевима или школама за ужу научну
област за коју се бира.
2. Постдокторско усавршавање у
иностранству.
3. Студијски боравци у
научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству.
4. Предавања по позиву или пленарна
предавања на акредитованим
скуповима у земљи.
5. Учешће у међународним пројектима.
- за избор у звање ванредног и
редовног професора:
1. Предавања по позиву или пленарна
предавања на међународним
акредитованим скуповима у земљи и
иностранству.
2. Стечено звање гостујућег професора
или гостујућег истраживача у
високошколским установама и
научноистраживачким организацијама
у иностранству.
3. Предавање по позиву.
4. Учешће или руковођење
међународним пројектима.
5. Интернационализација постојећих
студијских програма у оквиру
високошколске установе.
6. Извођење наставе или менторство у
заједничким међународним студијским
програмима.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

38
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Образац 4 В
В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

САЖЕТАК
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
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област

Година LV, број 200, 23. новембар 2017.
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
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:
3) Испуњени услови за избор у звање____________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa /
број година
радног
искуства
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(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног
подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна
рада на академским специјалистичким,
мастер или докторским студијама

(заокружити испуњен услов
за звање у које се бира)

6

7

8

Објављен један рада из
категорије М21, М22 или
М23 из научне области за
коју се бира
Саопштена два рада на
научном или стручном
скупу (категорије М31-М34
и М61-М64).
Објављена два рада из
категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање
доцента из научне области за
коју се бира

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Број
менторства/
учешћа у
комисији и
др.

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго

Година LV, број 200, 23. новембар 2017.

9

10
11

12

13

14

Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима
(категорије М31-М34 и
М61-М64) од избора у
претходно звање из научне
области за коју се бира.
Оригинално стручно
остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен уџбеник
за ужу област за коју се бира,
монографија, практикум
или збирка задатака
(са ISBN бројем)
Објављен један рад из
категорије М21, М22 или
М23 у периоду од последњег
избора из научне области за
коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф)
Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима
(категорије М31-М34 и
М61-М64) у периоду од
последњег избора из научне
области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф)
Објављена два рада из
категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање
ванредног професора из
научне области за коју се
бира.
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15

Цитираност од 10 хетеро
цитата

16

Саопштено пет радова на
међународним или домаћим
скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) од
којих један мора да буде
пленарно предавање или
предавање по позиву на
међународном или домаћем
научном скупу од избора у
претходно звање из научне
области за коју се бира
Књига из релевантне
области, одобрен џбеник
за ужу област за коју се
бира, поглавље у одобреном
уџбенику за ужу област за
коју се бира или превод
иностраног уџбеника
одобреног за ужу област
за коју се бира, објављени
у периоду од избора у
наставничко звање
Број радова као услов
за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард
9 Правилника о
стандардима...)

17

18
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални
допринос

1 .Председник или члан уређивачког
одбора научног часописа или
зборника радова у земљи или
иностранству.
2 .Председник или члан
организационог одбора или учесник
на стручним или научним скуповима
националног или међународног
нивоа.
3. Председник или члан у комисијама
за израду завршних радова на
академским специјалистичким,
мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или
студија.
5. Руководилац или сарадник у
реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор
прихваћеног патента, техничког
унапређења, експертиза, рецензија
радова или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
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2. Допринос академској 1. Председник или члан органа
и широј заједници
управљања, стручног органа,
помоћних стручних органа
или комисија на факултету
или универзитету у земљи или
иностранству.
2. Члан стручног, законодавног или
другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници.
3. Руковођење активностима од
значаја за развој и углед факултета,
односно Универзитета.
4. Руковођење или учешће у
ваннаставним активностима
студената.
5.Учешће у наставним активностима
који не носе ЕСПБ бодове
(перманентно образовање, курсеви
у организацији професионалних
удружења и институција или сл.).
6. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.

Година LV, број 200, 23. новембар 2017.

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе
или уметности у земљи
и иностранству
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1. Учешће у реализацији пројеката,
студија или других научних остварења
са другим високошколским или
научноистраживачким установама у
земљи или иностранству.
2. Радно ангажовање у
настави или комисијама на
другим високошколским или
научноистраживачким установама у
земљи или иностранству,
3. Руковођење или чланство у
органима или професионалнм
удружењима или организацијама
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву
на универзитетима у земљи или
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену
одредницу
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________		

ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 4 Г
Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

САЖЕТАК
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
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област

Година LV, број 200, 23. новембар 2017.
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
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:
3) Испуњени услови за избор у звање____________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2
3

(заокружити испуњен услов за звање у које
се бира)
Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са
студентима

oценa / број
година радног
искуства
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4
5
6
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Број
(заокружити испуњен услов за звање у које менторства /
се бира)
учешћа у
комисији и др.
Резултати у развоју научнонаставног
подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна
рада на академским специјалистичким,
односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије
за израду докторске дисертације

(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)

7

8
9

10

Објављен један рад из категорије
М20 или три рада из категорије
М51 из научне области за коју
се бира.
Саопштен један рад на научном
скупу, објављен у целини (М31,
М33, М61, М63)
Објављена два рада из
категорије М20 или пет радова
из категорије М51 у периоду
од последњег избора у звање из
научне области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење
или руковођење или учешће у
пројекту

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
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12
13

14

15

16

Одобрен и објављен
универзитетски уџбеник
за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна
монографија (са ISBN бројем)
из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у
претходно звање
Један рад са међународног
научног скупа објављен у
целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа
националног значаја објављен
у целини категорије М61 или
М63.
Објављена један рад из
категорије М20 или четири рада
из категорије М51 у периоду
од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног
научног скупа објављен у
целини категорије М31 или
М33. (за поновни избор ванр.
проф)
Један рад са научног скупа
националног значаја објављен
у целини категорије М61 или
М63. (за поновни избор ванр.
проф)
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17

18

19

20
21
22
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Објављен један рад из категорије
М21, М22 или М23 од првог
избора у звање ванредног
професора из научне области за
коју се бира
Објављен један рад из категорије
М24 од првог избора у звање
ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије
М21, М22 или М23 може, један
за један, да замени услов из
категорије М24 или М51
Објављених пет радова из
категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије
М24 може, један за један, да
замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног
научног скупа објављена у
целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа
националног значаја објављена
у целини категорије М61 или
М63
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23

24

51

Одобрен и објављен
универзитетски уџбеник
за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна
монографија (са ISBN бројем)
из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у
претходно звање
Број радова као услов
за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални
допринос

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана
услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или
зборника радова у земљи или
иностранству.
2. Председник или члан
организационог или научног одбора
на научним скуповима националног
или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија
за израду завршних радова на
академским мастер или докторским
студијама.
4. Руководилац или сарадник на
домаћим и међународним научним
пројектима.
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2. Допринос академској
и широј заједници
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1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

1. Руковођење или учешће у
међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену
одредницу
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________		

ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 4 Д
Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ (образовно-уметничка област
Архитектура)

САЖЕТАК
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
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
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:
3) Испуњени услови за избор у звање____________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2
3

(заокружити испуњен услов за звање у које
се бира)
Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са
студентима

oценa / број
година радног
искуства
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4
5

6
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Број
(заокружити испуњен услов за звање у које менторства /
се бира)
учешћа у
комисији и др.
Резултати у развоју научнонаставног
подмлатка
Менторство на два завршна рада на свим
нивоима студија (другом или трећем),
а уколико студијским програмом није
омогућено да наставник буде биран за
руководиоца завршног рада, то се може
заменити
једном
репрезентативном
референцом у ужој уметничкој области за
коју се бира.
Менторство на шест завршних радова
на свим нивоима студија (другом или
трећем), а уколико студијским програмом
није омогућено да наставник буде биран
за руководиоца завршног рада, то се
може заменити са две репрезентативне
референце у ужој уметничкој области за
коју се бира.
(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)

7

Три репрезентативне
референце у ужој уметничкој
области за коју се бира (од
којих се најмање једна од
ових референци односи на
реализовано дело архитектуре).

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
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9

10

11

Три репрезентативне референце
у ужој уметничкој области
за коју се бира у периоду
од послњег избора, из три
различите категорије.
Шест репрезентативних
референци у ужој уметничкој
области за коју се бира, најмање
две различите категорије,
од којих најмање три од
избора у претходно звање,
(од којих се најмање једна од
ових референци односи на
реализовано дело архитектуре, а
једна на објављено теоријско и/
или уџбеничко дело).
Шест репрезентативних
референци у ужој уметничкој
области за коју се бира,
из најмање три различите
категорије, од којих најмање три
у периоду од последњег избора.
Девет репрезентативних
референци у ужој уметничкој
области за коју се бира, најмање
три различите категорије,
од којих најмање три од
избора у претходно звање (од
којих се најмање једна од
ових референци односи на
реализовано дело архитектуре).
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Одобрен уџбеник или
монографија за ужу област
за коју се бира, поглавље
у одобреном уџбенику за
ужу област за коју се бира,
објављени у периоду од избора
у наставничко звање ванредни
професор.
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални
допринос

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана
услова)
1. Члан уређивачког одбора или
уредник научног/ стручног/
уметничког часописа или зборника
радова у земљи или иностранству;
2. Члан организационог одбора
или учесник научних/стручних
конференција и скупова или
уметничких манифестација
националног/регионалног/
међународног нивоа;
3. Аутор/коаутор пројекта, елабората
или студије;
4. Аутор/коаутор/сарадник у
уметничком пројекату у другим
уметничким областима;
5.Руководилац или учесник у
научном или истраживачком
пројекту;
6. Руководилац израде пројекта
архитектуре,урбанистичког пројекта
или плана, главни или одговорни
пројектант/урбаниста;
7. Иноватор, аутор/коаутор
прихваћеног патента, техничког
унапређења, експертиза, рецензија
радова или пројеката.
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2. Допринос академској
и широј заједници
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1. Председник, члан органа
управљања, стручних органа и
комисија факултету или универзитета
у земљи или иностранству;
2. Руковођење или учешће у
активностима од значаја за развој
и углед факултета, односно
Универзитета;
3. Члан стручних и других радних
тела и комисија при органима управе
(министарства, градска управа,
локална управа и др.) или другим
организацијама значајним за ширу
друштвену заједницу;
4. Председник или члан
органа управљања националне
или међународне струковне
(професионалне) организације;
5. Учешће у раду (чланство у
комисијама, радним телима, одборима
и др.) институција од јавног значаја,
научних институција и институција
културе, струковних (професионалних)
организација, националних или
међународних;
6. Руковођење или учешће у
ваннаставним активностима студената;
7. Учешће у наставним
активностима који не носе ЕСПБ
бодове (радионице, перманентно
образовање, курсеви у организацији
стручних/професионалних
удружења и институција или сл.);
8. Домаће или међународне
награде и признања за унапређење
образовања, струке и/или науке.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству
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1. Учешће у реализацији пројеката,
студија и других научних и
уметничких остварења са другим
високошколским и научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у
земљи или иностранству;
2. Радно ангажовање у настави
или комисијама на другим
високошколским и научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у
у земљи или иностранству;
3. Учешће у програмима размене
наставника и студената;
4. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма;
5. Гостовања и предавања по позиву
на универзитетима у земљи или
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену
одредницу
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________		

ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 5

Изјава о изворности

Име и презиме кандидата
Сагласно члану 26. став 3. Кодекса професиналне етике
Универзитета у Београду,

ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да је сваки мој рад и достигнуће, изворни резултат мог
интелектуалног рада и да тај рад не садржи никакве изворе, осим
оних који су наведени у раду,
- да нисам кршио/ла ауторска
интелектуалну својину других лица.

У Београду, _________________

права

и

користио/ла

Потпис аутора
_________________________

