На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника на Техничком факултету у Бору, сачињен је пречишћени текст
Правилника, кога чине:
1. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, број VI-4/19-4/7 од
27.05.2008. године;
2. Одлука Наставно-научног већа Факултета о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору, број VI-4/26-3/3 од 12.02.2009.
године;
3. Одлука Наставно-научног већа Факултета о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору, број VI-4/29-3 од 23.04.2009. године.
4. Одлука Наставно-научног већа Факултета о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору, број VI/4-2-10 од 28. 04. 2017.
године.
Пречишћени текст гласи:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ
ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору (у даљем
тексту: Факултет).
Члан 2.
Наставничка звања на Факултету јесу: редовни професор, ванредни професор и
доцент.
Наставу страних језика на Факултету могу изводити и наставници у звању
наставника страног језика.
Сарадничка звања на Факултету су: асистент и сарадник у настави.
Члан 3.
Избор у звања доцента, ванредног професора и редовног професора, у складу са
Законом, Статутом, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору и овим Правилником, врши Универзитет у Београду на предлог
Факултета.
Избор у сарадничка звања, у складу са Законом, овим Правилником и Статутом,
врши Факултет.
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II - ОРГАНИ У ПОСТУПКУ
Члан 4.
Поступак стицања звања наставника и заснивања радног односа обавља се на
факултету и на Универзитету.
Органи у поступку на факултету јесу: декан, Изборно веће, Комисија за
контролу реферата за избор наставника и сарадника (у даљем тексту: Комисија за
контролу реферата) и Комисија за писање реферата о кандидатима (у даљем тексту:
Комисија за писање реферата).
Органи у поступку на Универзитету јесу: веће научних области и Сенат
Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Члан 5.
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 6.
Изборно веће факултета обавља предлагање кандидата у звање наставника.
Члан 7.
Комисија за контролу реферата за избор наставника и сарадника састоји се од
пет чланова, од којих су два – чланови Већа научних области техничких наука. Друга
два члана се бирају са студијских програма којима не припадају чланови Већа научних
области техничких наука, а један члан се бира за друштвено-хуманистичке науке. По
правилу, чланови ове комисије су наставници са значајним бројем објављених радова у
часописима са СЦИ листе.
На конститутивној седници Комисија бира председника из својих редова.
Задатак Комисије за контролу реферата је да утврди коректност класификације
референци кандидата наведених у реферату, испуњеност критеријума за избор у
предложена звања и усаглашеност реферата са темплејтом који прописује одговарајуће
веће научних области Универзитета у Београду.
Члан 8.
Комисију образује Изборно веће истовремено са доношењем одлуке о
расписивању конкурса.
Комисија се састоји од најмање три наставника, односно истраживача са
научним звањем из уже научне 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 у Прилогу 4).
Члан 9.
Веће научих области:
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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 10.
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 11.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање
наставника.
Факултет прибавља потврду о околностима из става 1. овог члана пре
утврђивања предлога за избор.
Потврда из става 2. овог члана доставља се Универзитету у затвореном коверту
са одговарајућом назнаком.
IV ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 12.
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.
Члан 13.
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 област, која је утврђена Статутом Факултета.
Наставник, по правилу, заснива радни однос са пуним радним временом.
Наставник може бити биран и за више научних области, при чему се избор за
сваку од тих области врши појединачно.
Члан 14.
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 област за коју се бира;
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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.
Ако се ради о конкурсу за избор наставника на који се може пријавити и лице
које се налази у радном односу на одређено време у звању наставника, конкурс се
расписује најкасније 6 месеци пре истека времена за које је наставник биран.
Ако се на расписани конкурс за наставника не пријави или се не изабере ниједан
кандидат, Факултет може расписати нови конкурс.
Члан 15.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију, копије диплома о
стеченим степенима високог образовања, списак радова и копије радова након
последњег избора.
Биографију и списак радова из става 1. овог члана кандидати подносе у
штампаној и електронској форми у doc формату, а копије радова у штампаној форми и
по могућству и у pdf формату.
V УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 16.
Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Изборно веће
факултета, на основу реферата Комисије (у даљем тексту: Реферат).
Члан 17.
Комисија припрема Реферат о пријављеним кандидатима у року од 60 дана, од
дана истека рока за пријављивање кандидата.
Рад у Комисији за писање реферата јесте обавеза наставника у смислу члана 125.
став 1. тачка 11. Статута Универзитета и њено неиспуњење представља основ за
позивање наставника на одговорност.
Реферат, са предлогом кандидата за избор и предлогом звања за које тај
кандидат испуњава услове, Комисија подноси Изборном већу Факултета.
Уз Реферат, Комисија доставља и Сажетак извештаја Комисије о пријављеним
кандидатима за избор у звање, на обрасцу који је саставни део овог правилника
(Прилог 4).
Члан 18.
Написани реферат најпре разматра Комисија за контролу реферата и доставља
своје мишљење председнику Изборног већа и председнику Комисије за писање
реферата у року од 7 (седам) дана од дана пријема Реферата. Уколико Комисија за
контролу реферата утврди недостатке и некоректности у написаном реферату, враћа га
Комисији за писање реферата, уз одговарајуће примедбе и препоруке за корекцију
реферата.
Написани реферат неће бити стављен на увид јавности и неће се разматрати на
Изборном већу факултета док се не добије позитивно мишљење комисије за контролу
реферата.
На мишљење Комисије за контролу реферата, председник Комисије за писање
реферата може доставити приговор Изборном већу у року од 7 (седам) дана.
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Члан 19.
По добијању позитивног мишљења Комисије за контролу реферата, Реферат се
ставља на увид јавности у трајању од 15 дана, у Библиотеку Факултета и на сајт
Факултета, о чему се обавештење ставља на огласну таблу и сајт Факултета.
У року из става 1. овог члана заинтересована лица могу извршити увид у
Реферат и Изборном већу Факултета доставити своје евентуалне примедбе.
Примедбе на Реферат могу се доставити Факултету најкасније у року од 24 часа
од дана истека рока за увид јавности.
Члан 20.
После истека 15 дана од дана стављања извештаја у Библиотеку и на сајт
Факултета, Изборно веће разматра Реферат и евентуалне примедбе.
У случају да постоје примедбе на извештај Комисије, достављене Факултету у
писаном облику, исте се прослеђују Комисији, која у року, не дужем од 10 дана,
доставља свој одговор на наведене примедбе.
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 21.
Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника већином гласова
укупног броја чланова који имају право одлучивања.
Члан 22.
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);
3а. изјава о изворности (образац 5);
3б. записник о одржаном приступном предавању за кандидате из члана 2.
Правилника о извођењу приступног предавања на Техничком факултету у Бору“.
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. 11. овог правилника, која се доставља на начин
описан у чл. 11. 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.
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 већу научних области доставити извештај декана о поднетом
захтеву за прибављање мишљења матичног факултета.
Ако се предлаже избор у звање наставника страног језика, није потребно
достављати мишљење матичног факултета.
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Акте из става 2. и 3. овог члана, осим потврде из ст. 2. тачка 5., Факултет
доставља и путем електронске поште.
VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 23.
Одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора доноси надлежно Веће
научних области Универзитета.
Одлуку о избору у звање редовног професора доноси Сенат Универзитета, уз
претходно мишљење надлежног Већа научних области.
Члан 24.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може Сенату
Универзитета изјавити приговор на одлуку Већа научне области у року од 15 дана од
дана пријема одлуке.
Факултет може, уз приговор кандидата да достави и своје примедбе.
Приговор се подноси преко Већа научних области Универзитета које је донело
одлуку.
Члан 25.
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.
Члан 26.
Наставници заснивају радни однос у следећем трајању:
1. редовни професор – на неодређено време;
2. ванредни професор и доцент – на пет година;
3. наставник страног језика – на четири године;
VII УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 27.
За избор у звања наставника на Техничком факултету у Бору примењиваће се
Критеријуми за стицање звања наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.
Кандидати који се бирају у звање доцента и звање наставника страног језика
приликом сваког избора, а кандидати који се бирају у звање ванредног професора
приликом првог избора, уколико немају предагошког искуства на универзитету, су у
обавези да одрже приступно предавање према Правилнику о извођењу приступног
предавања на Техничком факултету у Бору.
VIII ПОКРЕТАЊЕ ПРЕВРЕМЕНОГ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
Члан 28.
За избор наставника у више звање не може се покренути поступак превременог
избора.
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Поступак избора у више звање покреће се у року датом у члану 14. став 4. овог
правилника, али не раније од 8 (осам) месеци пре истека времена на које је наставник
изабран.
Члан 29.
Предреферат представља скраћену верзију извештаја о кандидату, односно у
њему се утврђује да ли кандидат испуњава услове за избор у више звање.
Предреферат сачиња комисија за писање предреферата чији је састав исти као и
код Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, стим да ниједан од
чланова комисије за писање предреферата не мора бити у радном односу ван
Факултета.
Дужина предреферата износи 1-3 куцане стране.
IX ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Члан 30.
Сарадничка звања на Факултету су: асистент и сарадник у настави.
Општим актом Факултета могу се утврдити и друга звања сарадника.
Члан 31.
Асистент учествује у извођењу наставе на основним академским и мастер
академским студијама.
Сарадник у настави учествује у извођењу наставе само на основним академским
студијама.
У звање асистента може бити изабрано лице у статусу студента докторских
студија, које је претходне нивое студија завршило са укупном просечном оценом
најмање 8 (осам).
Укупна просечна оцена (УПО) из става 3. овог члана израчунава се на основу
просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер
академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на
основним и мастер академским студијама, израженом ЕСПБ бодовима (ОСбод и
МСбод):
У звање сарадника у настави може бити изабрано лице у статусу студента
дипломских академских студија, које је основне академске студије завршило са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
Члан 32.
Лице изабрано у звање асистента по прописима који су важили до дана ступања
на снагу Закона о високом образовању има право на још један избор у то звање по
одредбама Закона.
Лице изабрано у звање асистента приправника има право на још један избор у то
звање на период од три године, по прописима који су били на снази до дана ступања на
снагу Закона о високом образовању.
Члан 33.
Одлуку о објављивању конкурса за избор сарадника доноси Изборно веће
Факултета, на предлог надлежне Катедре.
Сарадник се бира за ужу научну област, која је утврђена Статутом Факултета.
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Конкурс за избор сарадника се објављује у средствима јавног информисања и на
Web страници Факултета.
Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидати треба да испуне; ужу
научну област за коју се бирају; назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или
непуним радним временом; рок за пријављивање и документа која кандидати прилажу
као доказ да испуњавају услове.
Ако се ради о конкурсу за избор сарадника на који се може пријавити и лице
које се налази у радном односу на одређено време у звању сарадника, конкурс се
расписује најкасније 3 месеца пре истека времена за које је сарадник биран.
Ако се на расписани конкурс за сарадника не пријави или се не изабере ниједан
кандидат, Факултет расписује нови конкурс.
Члан 34.
Изборно веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса за избор
сарадника и образује Комисију за припрему реферата о пријављеним кандидатима по
расписаном конкурсу.
И приликом избора у сарадничко звање примењују се одредбе члана 8. став 1, 2.
и 3. у погледу формирања и састава Комисије за писање Реферата, одредбе члана 17.
став 1. и 2. у погледу рока за подношење Реферата и обавеза Комисије за писање
реферата и одредбе члана 18. у погледу обавеза и права Комисије за контролу реферата.
По добијању позитивног мишљења Комисије за контролу реферата, реферат се
ставља на увид јавности у трајању од 8 дана, у Библиотеку Факултета и на сајт
Факултета.
У року из става 3. овог члана заинтересована лица могу извршити увид у
Извештај Комисије и Изборном већу Факултета доставити своје евентуалне примедбе.
Члан 35.
После истека 8 дана од дана стављања Реферата у Библиотеку и на сајт
Факултета, Изборно веће разматра Реферат и евентуалне примедбе.
У случају да постоје примедбе на Реферат, са њима се поступа како је наведено у
чл. 20. став 2. овог Правилника.
Изборно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника већином гласова
укупног броја чланова.
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 може расписати нови конкурс.
Члан 36.
Са лицем изабраним у звање сарадника, Декан Факултета закључује уговор о
раду 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.
Члан 37.
Сарадници заснивају радни однос у следећем трајању:
1. асистент – на три године, са могућношћу продужења још за три године;
2. сарадник у настави – на годину дана, са могућношћу продужења за још једну
годину у току трајања академских дипломских или специјалистичких студија, а
најдуже до краја школске године у којој се те студије завршавају.
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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

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:
-
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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

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету

5

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

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
6
7
8

9

10

11

12

13

14

oценa / број година
радног искуства

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

Објављена два рада из категорије М21 ; М22
или М23 из научне области за коју се бира
Учешће на научном или стручном скупу
(категорије М31-М34 и М61-М64).
Објављена три рада из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање доцента 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)
Саопштена три рада на међународним или
домаћим научним скуповима (категорије М31М34 и М61-М64)
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)
Саопштена три рада на међународним или
домаћим научним скуповима (категорије М31М34 и М61-М64) у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављена четири 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
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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 М61М64)
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...)
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или

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.
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
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уметности у земљи и
иностранству

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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В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Образац 4 В

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

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:
-
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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

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5

7
8

9

10
11

12

13

14

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
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

oценa / број година
радног искуства

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

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
Саопштена три рада на међународним или
домаћим научним скуповима (категорије М31М34 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 М31М34 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
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15
16

17

18

професора из научне области за коју се бира.
Цитираност од 10 хетеро цитата
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...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

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

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
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.
1. Председник или члан органа 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.
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
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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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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Образац 4 Г

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

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:
-
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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

(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, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

6

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
7

8
9

Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту

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 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.

13

14

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

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.

10

12

oценa / број година
радног искуства

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се

19

бира. (за поновни избор ванр. проф)
15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33.
(за поновни избор ванр. проф)
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Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61 или
М63. (за поновни избор ванр. проф)

17

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.

18

19

20
21

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

22

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

23

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...)
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
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

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

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.
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 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 права и користио/ла интелектуалну својину других
лица.

Потпис аутора
У Бору, _________________
_________________________
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ПРИЛОГ 1

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 65. Закона о високом образовању)
I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНIКА
1. Име, средње име и презиме кандидата: _______________________________________
2. Предложено звање: ________________________________________________________
3. Ужа научна, односно 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 научнуобласт/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 доношења одлуке о расписивању конкурса за избор: ______________________
3. Звање за које је расписан конкурс: ___________________________________________
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III – ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА
И О ИЗВЕШТАЈУ
1. Назив органа и датум именовања комисије ____________________________________
2. Састав Комисије за припрему извештаја:
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 извештаја на увид јавности ___________________________________
6. Начин (место) објављивања извештаја ________________________________________
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
__________________________________
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Прилози:
1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање;
2. Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;
3. Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање;
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст.4.
Закона;
5. Изјава о изворности
6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног
факултета, приговори и слично).

Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми.
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ПРИЛОГ 2

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 ____________________________________________
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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 извештаја ________________________________________
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
_________________________________
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Прилози:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање;
Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;
Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;
Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст.4. Закона;
Изјава о изворности
Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета,
приговори и слично).

Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми.
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ПРИЛОГ 3
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 63. став 4. 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
_________________________________________________________________________
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10. Састав Комисије за припрему реферата:
Име и презиме

Звање

Ужа научна област
предмет

Организација у
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
________________________
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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. Изјава изворности;
6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног
факултета, приговори и слично).
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми.
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