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На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, број 76/05) и члана 44, 89, 90. и 102. Статута Техничког факултета у Бору, 
Наставно – научно веће Техничког факултета у Бору на седници одржаној 27.05.2008. 
године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
ВРЕДНОВАЊУ РЕЗУЛТАТА  

НАУЧНОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
 

Члан 1.  

Овим Правилником уређују се начин и поступак  вредновања научног рада 
наставника и сарадника Техничког факултета у Бору (у даљем тексту: Факултет).  

 

Члан 2.  

Основни циљ вредновања научног рада наставника и сарадника Факултета  (у 
даљем тексту: вредновање научног рада) јесте формирање мишљења на Наставно – 
научном већу Факултета о резултатима научног рада наставника и сарадника ради 
дефинисања достигнутих компетенција и политике Факултета о развоју кадрова као и 
материјалне основе за научни рад. 

 

Члан 3.  

Поступак вредновања резултата научног рада наставника и сарадника Факултета 
спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета . 

 

Члан 4. 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на  Факултету формира радну 
групу за организовање и спровођење поступка вредновања научног рада, коју чине 
представници наставног особља којом руководи члан Комисије – продекан за научно-
истраживачки рад. 

 

Члан 5.  

Вредновање резултата научног рада  спроводи се попуњавањем упитника, 
Образац 1,  који је саставни део овог Правилника. 

 

Члан 6.  

Вредновање научног рада спроводи се једном годишње, у марту месецу за 
предходну календарску годину.   

Члан 7.  

Након спроведеног поступка вредновања научног рада, Комисија за обезбеђење 
и унапређење квалитета oбрађује податке, анализира их и припрема Извештај о 
резултатима  вредновања научног рада (у даљем тексту: Извешрај).  
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Члан 8.  

Извештај се састоји из општег и посебног дела.  
У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање и спровођење 

поступка вредновања научног рада на Факултету , и то: 
− ко је одговоран за организацију и спровођење поступка вредновања резултата 

научног рада; 
− време када је извршено  вредновање резултата научног рада; 
− добијени резултати вредновања.  

Посебан део Извештаја чини статистички приказ појединачних извештаја за 
сваког наставника и сарадника са оствареним резултаом по називу и класификацији. 

 

Члан 9.  

На крају Извештаја даје се преглед укупних резултата остварених у научном 
раду током предходне године са посебним освртом на остварена побољшања на 
предходно анализирани период. Посебно се истичу резултати који се мере са 
остварењима на светском нивоу јер се тиме на најбољи начин Факултет помера ка 
дрштву најбољих.   

 

Члан 10.  

Извештај се доставља Наставно-научном већу Факултета на разматрање и 
усвајање.  

 

Члан 11. 

Извештај из члана 10. овог Правилника и целокупна документација о 
спроведеном поступку вредновања научног рада на Факултету обезбеђују се и чувају на 
Факултету, на прописани начин, а по потреби, односно на захтев Ректора, достављају се 
Универзитету у Београду. Извештај се публикује на сајту Факултета. 

 

Члан 12.  

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли и сајту Факултета. 
 
 
Универзитет у Београду 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ                       Председник 
– Наставно-научно веће                 Наставно-научног већа 
– Бр. VI-4/19-4/2            Д е к а н  
Бор, 27.05.2008. године 
             Проф. др Десимир Марковић 
 
            
 
    Објављен на огласној табли и сајту Факултета:  02.06.2008. године. 



 3

 
ОБРАЗАЦ – 1 за вредновање резултата научног рада 
 
 
 
Име, презиме и звање наставника чији рад је вреднован ____________________________  
 
Година за коју се вреднује научни резултати______________________________________ 

 

1. Публиковани радови на SCI листи рангирани у класама R 51 и R 52 (дати све податке о 
публикованим радовима): 

2. Пубиковани радови у међународним часописима изван SCI листе (дати комплетне 
податке о радовима): 

3. 3. Публиковани радови у националним часописима класификовано у класама R 61 и     
R 62   (дати комплетне податке о радовима): 

4. Публиковане монографије и уџбеници (навести  назив, ауторе, годину издања и 
издавача) : 

5. ЦИТИРАНОСТ према SCI листи (навести рад који је цитиран са комплетним 
приказом  адресе рада, рад у коме је извршено цитирање са комплетном адресом 
рада): 

6. Учешће на међународним пројектима (дати податке о називу пројекта, инвеститору, 
осталим учесницима и статус Факултета на пројекту са списком истраживача са 
Факултета на пројекту и њиховом статусу на пројекту): 

7. Учешће на пројектима које финансира Министарство науке Србије (дати податке о 
статусу пројекта, времену трајања, статусу Факултета на пројекту осталих учесника 
на пројекту и статусу истраживача са Факултета на пројекту): 

8. Учешће на пројектима које финансирају остали субјекти (привреда и други – дати 
назив пројекта назив инвеститора  и осталих учесника на  пројекту ако их има): 

9. Предавања по позиву на другим Факултетима и конференцијама (навести субјекта 
који позива , називи одржаних предавања и слично): 

 


