
 Образац ПРО  

 

 

ЗАХТЕВ  

ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ  

 

 

 

1. Назив факултета:  

 

2. Име и презиме кандидата за продужетак радног односа: 

  

3. Датум и број одлуке органа Универзитета о избору у звање редовног професора (давању 
сагласности) за ужу научну област / предмет из тачке 8. овог обрасца:  

 

4. Датум када је кандидат из чл. 93, ст. 2-4 Закона о високом образовању навршио, односно 
навршава 65. година живота:  

 

5. Датум доношења предлога Катедре / Комисије ______________________________________ о 
продужетку радног односа:  

 

6. Датум утврђивања предлога Наставно-научног већа о продужетку радног односа:  

 

7. Број школских година за који Наставно-научно веће предлаже продужетак радног односа:  

 

8. Назив уже научне области / предмета за који је кандидат изабран приликом избора у звање 
редовног професора:  

 
 
9. Установе у области високог образовања у којима је кандидат стекао радно искуство у 
укупном трајању од најмање 20 година: 

 



 

10. Резултати у научном раду, односно у уметничком стваралаштву и у развоју 
научнонаставног подмлатка на факултету након стицања звања редовног професора: 

        (приложити одговарајућу табелу А, Б, В, Г или Д, које су дате уз овај образац) 

 

11. Постојећи број наставника изабраних у звање за исту ужу научну област за несметано и 
квалитетно обезбеђивање свих облика наставе: _____________________  

 

12. Навести име лица у звању сарадника изабраног за ужу научну област из тачке 8. овог 
обрасца у периоду од 10 година пре утврђивања предлога Наставно-научног већа из тачке 6. 
овог обрасца о продужетку радног односа: 

 

13. Ако би наставнику престала функција за коју је изабран, или нека друга активност од 
посебног значаја за факултет, односно Универзитет, навести ту функцију:  

 

 

 

Уз попуњени образац ПРО доставити предлог Катедре/Комисије и предлог одлуке Наставно-
научног већа с образложењем и временом трајања продужења радног односа. 

          

 

          

 

 

 

У Београду,  

_______________  год.  

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА  

М. П.  

 

 

 

 

 



    Табела А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

 
 

 
 (Резултати у развоју научно-наставног подмлатка и оцена педагошког рада у 
периоду после избора у звање редовног професора) 
 

Број изабраних 
сарадника и учешћа 
у комисији, те оцена 
из студентске 
анкете 

1 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету 
 

 

2 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер академским студијама 

 

3 Oцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 
 

 

 
 
 

  
(Резултати у научном раду) 
 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, 
књиге и др. 

4 Објављена четири рада из категорије М21, М22 
или М23 од избора у звање редовног професора 
из научне области за коју је биран. 

  

5 Цитираност од 10 хетероцитата у периоду од 
избора у звање редовног професора (навести 
само број хетероцитата) 

 

6 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). Радови 
морају бити објављени у периоду после избора у 
звање редовног професора. 

   

7 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 
за ужу област за коју је биран, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног уџбеника одобреног 
за ужу област за коју је биран, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање. 

   

 

      (Изборни услови – минимално 2 од 3) 

8 Стручно-професионални допринос 
 

 

9 Допринос академској и широј заједници 
 

 

10 Сарадња са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и 
иностранству 

 

 

Напомена:  



1. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова 
предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као минимални 
услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у Минималним условима тај услов испунио 
(чл. 9 Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду). 

 

 

     Табела Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 
 

 
(Резултати у развоју научно-наставног подмлатка и оцена 
педагошког рада у периоду после избора у звање редовног 
професора) 

Број менторстава и учешћа у 
комисији, те оцена из студентске 
анкете 

1 Ментор у најмање три завршна рада  
 

 

2 Учешће у најмање две комисије за одбрану рада на 
последипломским студијама или у комисији за одбрану докторске 
дисертације 

 

3 Менторство у изради најмање једне докторске дисертације 
 

 

4 Oцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 
 

 

 
 
 

  
(Резултати у научном раду) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, 
књиге и др. 

5 Објављено шест радова из категорије М21, М22 
или М23 са кумулативним импакт фактором 
најмање четири из научне области за коју је 
биран, од којих најмање три рада у последњих 
пет година. Кандидат треба да буде најмање у 
два рада први аутор или носилац рада. Радови 
морају бити објављени у периоду после избора у 
звање редовног професора. 

  

6 Цитираност од 10 хетероцитата у периоду после 
избора у звање редовног професора (навести 
само број хетероцитата). 

 

7 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. Радови морају бити 
објављени у периоду после избора у звање 
редовног професора. 

   

8 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 
за ужу област за коју је биран, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју је 

   



биран или превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју је биран, 
објављени у периоду од избора у наставничко 
звање.  

 

      (Изборни услови – минимално 2 од 3) 

9 Стручно-професионални допринос 
 

 

10 Допринос академској и широј заједници 
 

 

11 Сарадња са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и 
иностранству 

 

 

Напомена:  

1. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова 
предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као 
минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у Минималним условима тај 
услов испунио (чл. 9 Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду). 

 

 

     Табела В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
 

 
(Резултати у развоју научно-наставног подмлатка и оцена 
педагошког рада у периоду после избора у звање редовног 
професора) 
 

Број изабраних сарадника и 
учешћа у комисији, те оцена из 
студентске анкете 

1 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка 
 

 

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

 

3 Oцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 
 

 

 
 
 

  
(Резултати у научном раду) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, 
књиге и др. 

4 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од избора у звање редовног професора из 
научне области за коју је биран. 

  

5 Цитираност од 10 хетероцитата у периоду после 
избора у звање редовног професора (навести 
само број хетероцитата). 

 



6 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 звање редовног професора из научне 
области за коју је биран.  

   

7 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 
за ужу област за коју је биран, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју је 
биран или превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју је биран, 
објављени у периоду од избора у наставничко 
звање. 

   

 

      (Изборни услови – минимално 2 од 3) 

8 Стручно-професионални допринос 
 

 

9 Допринос академској и широј заједници 
 

 

10 Сарадња са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и 
иностранству 

 

 

Напомена:  

1. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова 
предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као минимални 
услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у Минималним условима тај услов испунио 
(чл. 9 Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду). 

 

     Табела Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 
 

 
(Резултати у развоју научно-наставног подмлатка и оцена 
педагошког рада у периоду после избора у звање редовног 
професора) 

Број изабраних сарадника и 
учешћа у комисији, те оцена из 
студентске анкете 

1 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка 
 

 

2 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 
специјалистичким, односно мастер студијама 

 

3 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

 

4 Oцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 
 

 



 
 

  
(Резултати у научном раду) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, 
књиге и др. 

5 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од избора у звање редовног професора из 
научне области за коју је биран  

   

6 Објављен један рад из категорије М24 од  избора 
у звање редовног професора из научне области за 
коју је биран. Додатно испуњен услов из 
категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

   

7 Објављених пет радова из категорије М51 од 
избора у звање редовног професора из научне 
области за коју је биран. Додатно испуњен услов 
из категорије М24 може, један за један, да 
замени услов из категорије М51  

   

8 Цитираност од 10 xeтepoцитата у периоду после 
избора у звање редовног професора (навести 
само број хетероцитата). 

 

9 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

   

10 Два рада са научног скупа националног значаја 
објављена у целини категорије М61 или М63 
 

   

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју је 
биран, у периоду од избора у звање редовног 
професора. 

   

 

      (Изборни услови – минимално 2 од 3) 

12 Стручно-професионални допринос 
 

 

13 Допринос академској и широј заједници 
 

 

14 Сарадња са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и 
иностранству 

 

 

Напомене:  

1. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова 
предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као минимални 
услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у Минималним условима тај услов испунио 



(чл. 9 Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду). 

2. До 30. септембра 2018. године престижним светским часописима за научне области у пољу 
друштвено-хуманистичких наука који, за потребе избора у звања наставника, могу бити изједначени 
са часописима из категорије М 21 – М 23, сматраће се часописи са Листе часописа који се вреднују 
у поступку избора у та звања у пољу друштвено-хуманистичких наука, коју је утврдио Универзитет 
(чл. 16а Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду). 

 

    Табела Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ (образовно-уметничка област Архитектура) 

 
 

 
(Резултати у развоју уметничко-наставног подмлатка и оцена 
педагошког рада у периоду после избора у звање редовног 
професора) 

Број изабраних сарадника и 
менторстава, те оцена из 
студентске анкете 

1 Резултати у развоју уметничког подмлатка на Факултету 
 

 

2 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.   

 

3 Oцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 
 

 

 
 
 

  
(Резултати у уметничком стваралаштву) 
 

Број 
референци 
и др. 

Навести референце и др. 

4 Девет репрезентативних референци у ужој 
уметничкој области за коју је биран, најмање три 
различите категорије, од којих најмање три од 
избора у звање редовног професора (од којих се 
најмање једна од ових референци односи на 
реализовано дело архитектуре).   

  

5 Одобрен уџбеник или монографија за ужу област 
за коју је биран, поглавље у одобреном уџбенику 
за ужу област за коју је биран, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање редовни 
професор. 

  

 

      (Изборни услови – минимално по две одреднице из сваког услова) 

6 Стручно-професионални допринос 
 

 

7 Допринос академској и широј заједници 
 

 

8 Сарадња са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и 
иностранству 

 


