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На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08) и члана 104. став 1. алинеја 11. тачка 3. Статута Универзитета 
у Крагујевцу, Сенат Универзитета,  на седници одржаној 22. априла 2009. године,  доноси  
  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА 

НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 
  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
  
 

Члан 1. 
Овим Правилником ближе се утврђују јединствени минимални услови за стицање звања 

наставника на Универзитету у Крагујeвцу (у даљем тексту: Универзитет) и критеријуми за оцену 
резултата научноистраживачког,  односно уметничког рада кандидата за избор у звање наставника. 
 
 

Члан 2. 
Звања наставника на Универзитету  су: доцент, ванредни професор и редовни професор.  
Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од 5 година.  
Избор у звање редовног професора врши се на неодређено време.  
После истека периода из става 2. овог члана наставник може бити или поново изабран  у исто 

звање,  или изабран у више звање.  
У току периода из става 2. овог члана  наставник који је поново изабран  у звање доцента, 

односно ванредног професора, може бити изабран у више звање.  
Наставу страних језика, односно вештина, могу изводити и наставници у звању наставника 

страних језика и наставника вештина, у складу са врстом студија за коју је факултет акредитован.  
На Универзитету се може засновати радни однос  и стећи звање предавач и  професор 

струковних студија. 
Ближи услови за избор у звања из става 6. и 7. овог члана утврђују се општим актима 

факултета. 
 

Члан 3. 
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета, овим Правилником и општим актом факултета у 
саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет).  

Стицање звања и заснивање радног односа наставника врши се у складу са законом, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и општим актима факултета. 
 
 

Члан 4. 
Конкурс за избор наставника Универзитета објављује се најраније годину дана, а најкасније 6 

месеци  пре истека периода на који је наставник биран. 
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања,  и траје 15 дана од дана 

објављивања.  
 
 

Члан 5. 
Испуњеност услова за избор у звање наставника оцењује се на основу резултата:  

1. научноистраживачког,  односно уметничког рада,  
2. рада у настави,  
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3. рада у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка, тј.  менторства, 
односно руковођења израдом завршних радова студената, и  

4. ангажовања у развоју наставе и других делатности факултета и Универзитета, тј. доприноса 
академској и широј заједници.  

 
Извештај о кандидатима за избор у звање наставника укључује оцену свих резултата рада 

кандидата из става 1. овог члана, садржајно  приказану у обрасцу  који је саставни део овог 
Правилника (образац бр. 4).  

Испуњеност услова за избор у звање наставника заснива се на оствареним и мерљивим 
резултатима целокупног рада кандидата.  
 
 

Члан 6. 
Квантитативно исказивање резултата научноистраживачког, односно уметничког рада 

кандидата за избор наставника и класификација врсте научних резултата врше се у складу са 
Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача,  који је донео Национални савет за научни и технолошки развој („Сл. гласник 
Р.С.“ број 38/08),  и табелом 1. датом  у прилогу овог Правилника.  

Оцена резултата научноистраживачког,  односно уметничког рада кандидата за избор у звање 
наставника врши се у складу са Препоруком о ближим условима за избор у звање наставника,  коју је 
донео Национални савет за високо образовање маја 2007. године, и критеријумима утврђеним овим 
Правилником за свако образовно–научно,  односно уметничко поље.  

Полазећи од Препоруке из става 2. овог члана, оцена резултата научноистраживачког,  
односно уметничког, стручног и професионалног доприноса заснива се на:  
- објављеним радовима у научним и стручним  часописима са рецензијом,  
- објављеним књигама и монографијама,  
- рефератима и приказима,  
- презентацијама на научним, односно уметничким скуповима,  
- раду на научним, односно уметничким пројектима, као и  припремању и вођењу пројеката,   
- учешћу у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама,  такмичењима, конкурсима, и 
уметничким  манифестацијама, 

- уређивању часописа и публикација, и 
- патентима, извођачким пројектима и бизнис плановима.  

Научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос оцењује се на основу 
доказа које прилаже кандидат,  извештаја о раду (самоевалуације) наставника у меродавном 
изборном периоду и евалуацији од стране декана или другог стручног органа у оквиру збирне 
самоевалуације научне продукције факултета, оцене истраживачких резултата  на пројектима, а  у 
складу са циљевима тих пројеката.  
 
 

Члан 7. 
Оцена способности за наставни рад и оцена резултата рада кандидата за избор у звање 

наставника у настави,  као и ангажовање кандидата у развоју наставе и других делатности 
факултета и Универзитета оцењују се у складу са Препоруком Националног савета за високо 
образовање из члана 6. овог Правилника.  

Приликом оцене способности за наставни рад и резултата рада у настави узима се у обзир 
мишљење студената формирано на основу анкете, у складу са посебним општим актом Сената 
Универзитета.  

За кандидате који се први пут бирају у звање доцента и немају педагошко искуство, 
способност за наставни рад оцењује се на основу приступног предавања које организује декан у 
складу са посебним општим актом факултета.  

Полазећи од Препоруке из члана 6. став 2. овог Правилника, оцена способности за наставни рад и 
оцена резултата педагошког рада заснива се  на:  
- ефективно одржаној настави (студијски програми, наставни предмети, модули,  и часови 

наставе),  
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- методологији извођења наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у  
настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.), 

- односу према настави и наставним обавезама,  
- начину оцењивања  и успешности студената у стицању знања и вештина,  
- припреми и вођењу студијских програма,  
- вођењу рада демонстратора, сарадника у настави, асистената, стажиста и сл.,  
- доступности студентима за консултације, објашњења и савете,  
- добијеним наградама и признањима за рад у настави,  
- педагошком доприносу учешћем у регионалним и националним научним, односно 

уметничким скуповима, и 
- менторству у завршним радовима, односно руковођењу израдом завршних радова 

студената.  
Полазећи од Препоруке из члана 6. став 2. овог Правилника, допринос академској и 

широј заједници оцењује се на основу:  
- учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета,  
- учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника,  
- руковођења на факултету и Универзитету, 
- доприноса активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета,  
- вођења професионалних (струковних) организација,  
- организације, учешћа и вођења локалних, регионалних, националних или  

интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, 
уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови),  

- учешћа у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација,  
- израде професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката, и  
- пружања консултантских услуга заједници. 

Допринос у настави из става 4. овог члана и допринос академској и широј заједници 
из става 5. овог члана оцењују се на основу доказа које прилаже кандидат, извештаја 
(самоевалуације) наставника за меродавни изборни период, евалуације од стране декана и 
других органа у оквиру збирне самоевалуације наставе и рада факултета, као и мишљења 
студената у складу са ставом 2. овога члана.  
 
 
 
 

БЛИЖИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА 
 
 

Члан 8. 
Ближи услови и критеријуми за оцену резултата научноистраживачког рада примењиваће се 

поступно, у две фазе. Прва фаза,  која је у току, траје до 30.9.2010. године, а друга фаза почиње 
1.10.2010. године.  

Оцена резултата кандидата за избор у звање наставника врши се према условима и 
критеријумима који су на снази на дан расписивања конкурса.  
 
 

Члан 9. 
Mинимални критеријуми за оцену испуњености услова у погледу научноистраживачког, 

односно уметничког рада за избор у звање наставника на Универзитету јесу:  
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А)   ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 
 
 
  

Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Докторат наука - научни степен доктора наука из области за коју се бира 
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство);  

- Научни, односно стручни радови 
објављени у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама 

- најмање 8 бодова, од чега мора бити најмање 6 основних 
бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и 
М90, док остали бодови могу бити из групе допунских бодова 
(М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из табеле 
1. у прилогу, изузев групе М70;  

- и у првој и у другој фази примене критеријума један део 
бодова мора бити реализован бар кроз један рад објављен у 
међународном часопису са SCI листе (М21, М22 или М23);   

 
 
Д 
о 
ц 
е 
н 
т 

- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 2 елемента из става 5. 
чл. 7. овог Правилника, осим ако се кандидат  бира први пут у 
наставничко звање.  

- Поред услова за звање доцента,  и: - поред услова за звање доцента,  и: 
- Способност за наставни рад  - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- Више научних радова од значаја за 
развој науке, односно уметности у 
ужој научној, односно уметничкој 
области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама;    

- Више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним 
скуповима  

- најмање 16 бодова после избора у звање доцента, од чега 
мора бити најмање 12 основних бодова из групе М10, М20, 
М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу 
бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), 
као и из осталих група из табеле 1 у прилогу, изузев групе 
М70;  

- један део основних бодова у првој и у другој фази примене 
критеријума мора бити реализован бар кроз пет радова 
објављених у међународним часописима са SCI листе (М21, 
М22 или М23) после избора у звање доцента;  

- Објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметничку 
област за коју се бира  

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну област за коју се наставник бира;  

- Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл.), 
односно руковођење или учешће у 
научним пројектима  

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима; 

 
 
 
 
В 
а 
н 
р 
е 
д 
н 
и 
 
 
п 
р 
о 
ф 
е 
с 
о 
р 

- Допринос академској заједници - морају бити остварене  активности бар у 3 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Поред услова за звање ванредног 
професора,  и: 

- поред услова за звање ванредног професора,  и: 

- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- Већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли у ужој 
области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, 

- Већи број научних радова и 
саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним 
скуповима 

- најмање 24 бода после избора у звање ванредног професора, 
од чега мора бити најмање 16 основних бодова из група М10, 
М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 
могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-
65), као и из осталих група из табеле 1. у прилогу, изузев 
групе М70;  

- један део основних бодова и у првој и у другој фази примене 
критеријума мора бити реализован бар кроз пет радова 
објављених у међународним часописима са SCI листе (М21, 
М22 или М23)  после избора у звање ванредног професора;  

- Објављен уџбеник, монографија или 
оригинално стручно остварење 

- објављен уџбеник,  или монографија,  или оригинално 
стручно остварење;  

- Остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на 
факултету 

- менторство;  
- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних (докторских) радова, 
под условом да наставници испуњавају услове да буду 
ментори;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој ужој 
научној области, сродној области на факултету, Универзитету 
и у другим институцијама;  

- Учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама 

- менторство у завршним радовима на специјалистичким, 
дипломским и докторским академским студијама, од тога 
најмање једно менторство у изради одбрањене докторске 
дисертације;  

- замена за менторство може бити  и чланство  у комисијама, 
али само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних радова, под условом да 
испуњавају услове да буду ментори 
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене   активности бар у 4 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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Б)   ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
 
  

Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Докторат наука - научни степен доктора наука из области за коју се бира;  
- посебни услови за клиничке наставне предмете су: 
специјализација, односно субспецијализација,  ако је законом, 
односно општим актом високошколске јединице предвиђена;  

- радни однос на неодређено време у здравственој установи 
која је наставна база факултета;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство);  

- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- Научни, односно стручни радови 
објављени у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама 

- најмање 8 бодова, од чега мора бити најмање 6 основних 
бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и 
М90, док остали бодови могу бити из групе допунских бодова 
(М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из табеле 
1. у прилогу, изузев групе М70;  

- и у првој и другој фази примене критеријума један део бодова 
мора бити реализован  бар кроз три рада, објављена у 
међународним часописима са SCI листе (М21, М22 или М23); 
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- Допринос академској заједници -  морају бити остварене активности бар у 1 елементу из става 
5. чл. 7. овог Правилника.   

- Поред услова за звање доцента,  и: - поред услова за звање доцента,  и: 
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- Више научних радова од значаја за 
развој науке, односно уметности у 
ужој научној, односно уметничкој 
области објављених у 
међународним или водећим 
домаћим часописима, са 
рецензијама 

- Више радова саопштених на 
међународним или домаћим 
научним скукповима 

- најмање 16 бодова после избора у звање доцента, од чега 
мора бити најмање 12 основних бодова из групе М10, М20, 
М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови могу 
бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и М61-65), 
као и из осталих група из табеле 1.  у прилогу, изузев групе 
М70;  

- један део основних бодова мора бити реализован након 
последњег избора у звање доцента бар кроз три рада 
објављена у међународним часописима са SCI листе (М21, 
М22 или М23);  

- Објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметничку 
област за коју се бира 

 

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну област за коју се наставник бира;  

- Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним 
пројектима 

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима;  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 2 елемента из става 5. 
чл. 7. овог Правилника.  
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Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Поред услова за звање ванредног 
професора,  и: 

-   поред услова за звање ванредног професора,  и: 

- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са  
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу    мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- Већи број научних радова, који 
утичу на развој научне мисли у ужој 
области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама 

- Већи број научних радова и 
саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним 
скуповима 

- најмање 24 бода после избора у звање ванредног професора, 
од чега  мора бити најмање 16 основних бодова из групе 
М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали 
бодови могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, 
М35 и М61-65), као и из осталих група из табеле 1.  у 
прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова након последњег избора у звање 
ванредног професора мора бити реализован бар кроз три 
рада објављена у међународним часописима са SCI листе 
(М21, М22 или М23);  

- Објављен уџбеник, монографија или 
оригинално стручно остварење 

- објављен уџбеник,  или монографија,  или оригинално 
стручно остварење;  

- Остварене резултате у развоју 
научнонаставног подмлатка на 
факултету 

- менторство;  
- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних (докторских) радова, 
под условом да испуњавају услове да буду ментори;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој 
ужој научној области, сродној области на факултету, 
Универзитету и у другим институцијама;  

- Учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама 

- менторство у завршним радовима на специјалистичким, 
дипломским и докторским академским студијама, од тога 
најмање једно менторство у изради одбрањене докторске 
дисертације;  

- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али  само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних радова, под условом да 
испуњавају услове да буду ментори;  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 4 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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В)   ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 
 
 
  

Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Докторат наука - научни степен доктора наука из области за коју се бира;  
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и 
на основу мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство);  

- Научни, односно стручни радови 
објављени у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама 

- најмање 8 бодова, од чега најмање 6 основних бодова мора 
бити из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и 
М90, док остали бодови могу бити из групе допунских 
бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група 
из табеле 1.  у прилогу, изузев групе М70;  

- у другој фази примене критеријума један део бодова мора 
бити реализован бар кроз један рад  објављен у 
међународном часопису са SCI листе (М21, М22 или М23);  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 1 елементу из става 
5. чл. 7. овог Правилника. 

- Поред услова за звање доцента и: - поред услова за звање доцента,  и: 
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- Више научних радова од значаја за 
развој науке, односно уметности у 
ужој научној, односно уметничкој 
области објављених у 
међународним или водећим 
часописима, са рецензијама, 

- најмање 16 бодова после избора у звање доцента, од чега 
најмање 12 основних бодова мора бити из групе М10, М20, 
М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 
могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и 
М61-65), као и из осталих група из табеле 1. у прилогу, 
изузев групе М70;  

- један део основних бодова (у првој фази) мора бити 
реализован после избора у звање доцента бар кроз један рад 
објављен у међународном часопису са SCI листе (М21, М22 
или М23), односно бар  два таква  рада у другој фази, после 
избора у звање доцента;  

- Објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметничку 
област за коју се бира 

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну, односно уметничку област за коју 
се наставник бира;  

- Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл.), 
односно руковођење или учешће у 
научним пројектима 

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима;  
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-  Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 3 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Поред услова за звање ванредног 
професора,  и: 

- поред услова за звање ванредног професора,  и: 

- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- Већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој 
области објављених у 
међународним или водећим 
домаћим часописима, са 
рецензијама 

- Већи број научних радова и 
саопштења изнетих на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 

- најмање 24 бода после избора у звање ванредног професора, 
од чега најмање 16 основних бодова мора бити из групе 
М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали 
бодови могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, 
М35 и М61-65), као и из осталих групе из табеле 1.  у 
прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова (у првој фази) мора, после избора 
у звање ванредног професора,  бити реализован бар кроз 
један рад објављен у међународном часопису са SCI  листе 
(М21, М22 или М23), односно бар  два  таква рада у другој 
фази, после избора у звање ванредног професора;  

- Објављен уџбеник, монографија 
или оригинално стручно остварење 

- објављен уџбеник,  или монографија,  или оригинално 
стручно остварење;  

- Остварени резултате у развоју 
научнонаставног подмлатка на 
факултету 

- менторство;  
- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али  само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних (докторских) радова, 
под условом да спуњава услове да буде именован за 
ментора;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој 
ужој научној области, сродној области на факултету, 
Универзитету и у другим институцијама;  

- Учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама 

- менторство у завршним радовима на специјалистичким, 
дипломским и докторским академским студијама, од тога 
најмање једно менторство у изради одбрањене докторске 
дисертације;  

- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али   само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних радова;  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 4 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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Г)   ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 
 
  

Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Докторат наука - научни степен доктора наука из области за коју се бира;  
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство);  

- Научни, односно стручни радови 
објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама 

- најмање 8 бодова, од чега мора бити најмање 6 основних 
бодова из групе М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и 
М90, док остали бодови могу бити из групе допунских 
бодова (М32, М34, М35 и М61-65), као и из осталих група из 
табеле 1 у прилогу, изузев групе М70;  

- у другој фази примене критеријума један део бодова мора 
бити реализован бар кроз један рад објављен у 
међународном часопису са SCI листе (М21, М22, М23 или 
М24);  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 2 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  

- Поред услова за звање доцента,  и: - поред услова за звање доцента,  и: 
- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 

Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

-   Више научних радова од значаја за 
развој науке, односно уметности у 
ужој научној, односно уметничкој 
области објављених у 
међународним или водећим 
домаћим часописима, са 
рецензијама 

-   Више радова саопштених на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 

- најмање 16 бодова после избора у звање доцента, од чега 
мора бити најмање 12 основних бодова из групе М10, М20, 
М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали бодови 
могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, М35 и 
М61-65), као из осталих група из табеле 1.  у прилогу, 
изузев групе М70;  

- један део основних бодова у првој фази мора бити 
реализован после избора у звање доцента  бар кроз један рад 
објављен у међународном часопису са SCI листе (М21, М22, 
М23 или М24), односно бар  два таква  рада у другој фази, 
после избора у звање доцента, с тим што један рад може 
бити замењен испуњеним условом из групе М11, М12 или 
М13;  

-   Објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметничку 
област за коју се бира 

- објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну, односно уметничку област за коју се 
наставник бира;  

-   Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и 
сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима 

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, превод и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима;  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 3 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  

 



 13

 
 
 
 
 
  

Услови утврђени законом 
 

 
Ближи критеријуми 

- Поред услова за звање ванредног 
професора,  и: 

- поред услова за звање ванредног професора,  и: 

- Способност за наставни рад - позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу мишљења студената формираног у складу са општим 
актом Универзитета;  

- Већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој 
области, објављених у 
међународним или водећим 
домаћим часописима, са 
рецензијама 

- Већи број научних радова и 
саопштења изнетих на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 

- најмање 24 бода после избора у звање ванредног професора, 
од чега мора бити најмање 16 основних бодова из групе 
М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90, док остали 
бодови могу бити из групе допунских бодова (М32, М34, 
М35 и М61-65), као и из осталих група из табеле 1.  у 
прилогу, изузев групе М70;  

- један део основних бодова у првој фази мора бити 
реализован после избора у звање ванредног професора  бар 
кроз два рада објављена у међународном часопису са SCI 
листе (М21, М22, М23 или М24), односно бар  три таква 
рада у другој фази после избора у звање ванредног 
професора,  с тим што у обе фазе један рад може бити 
замењен испуњеним условом из групе М11, М12 или М13;  

- Објављен уџбеник, монографија 
или оригинално стручно остварење 

- објављен уџбеник или монографија или оригинално стручно 
остварење;  

- Остварени резултати у развоју 
научнонаставног подмлатка на 
факултету 

- менторство;  
- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али    само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних (докторских) радова, 
под условом да испуњавају услове да буду ментори;  

- допринос развоју наставног и научног подмлатка у истој 
ужој научној области, сродној области на факултету, 
Универзитету и у другим институцијама;  

- Учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама 

- менторство у завршним радовима на специјалистичким, 
дипломским и докторским академским студијама, од тога 
најмање једно менторство у изради одбрањене докторске 
дисертације;  

- замена за менторство може бити  и чланство у комисијама, 
али    само за наставнике који изводе наставу из области које 
нису предвиђене за израду завршних радова, под условом да 
испуњавају услове да буду именовани за ментора;  
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 4 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  
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Д)   ПОЉЕ УМЕТНОСТИ 
 
 

  
Услови утврђени законом 

 

 
Ближи критеријуми  

- Високо образовање првог степена 
- Призната уметничка дела 
- Способност за наставни рад 

- позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за високо образовање и на 
основу  мишљења студената формираног у складу са 
општим актом Универзитета;  

- признати уметник који има најмање 3 репрезентативне 
референце у ужој уметничкој области за коју се бира;  

- позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство);  

 
Д 
о 
ц 
е 
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 2 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  

- Високо образовање првог степена 
- Уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности 

- позитивна оцена наставног рада;  
- руковођење у бар 2 завршна рада на свим нивоима студија, с 
тим да се то може заменити једном репрезентативном 
референцом у ужој уметничкој области за коју се наставник  
бира у случају да  студијским програмом није омогућено да 
наставник буде биран за руководиоца завршног рада;  

- најмање 9 репрезентативних референци, а најмање шест од 
последњег избора,  у ужој уметничкој области за коју се 
бира, у најмање 2 различите категорије;  
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- Допринос академској заједници - остварене активности  у бар  3 елемента из става 5. чл. 7. 
овог Правилника.  

- позитивна оцена наставног рада;  
- руковођење бар 4 завршна рада, с тим да се то може 
заменити са две репрезентативне референце у ужој 
уметничкој области за коју се наставник  бира у случају да  
студијским програмом није омогућено да наставник буде 
биран за руководиоца завршног рада;  

- најмање 18 репрезентативних референци у ужој уметничкој 
области за коју се бира, у најмање 3 различите категорије, од 
којих најмање 9 од последњег избора (пожељно је да се бар 
једна од ових референци односи на објављена теоријска или 
уџбеничка дела) 
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- Допринос академској заједници - морају бити остварене активности бар у 4 елемента из става 
5. чл. 7. овог Правилника.  

 
 
 
Репрезентативне референце за уметничке области јесу:  
 
а) репрезентативне референце за образовно-уметничку област музичке уметности:   
- уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на концертима у земљи 
и иностранству,   

- уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству,   
- концерти, оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству (извођачка делатност),   
- концерти, оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству,   
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- мајсторски курсеви и семинари у земљи и ностранству,  
- учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству,   
- учешће у раду жирија на музичким такмичењима у земљи и иностранству,   
- награде и признања за уметнички рад, и   
- обављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна    
периодика);   

 
 
б) репрезентативне референце за образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности 
и дизајна:   
-  јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама,  
- јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама,   
- комерцијална реализација уметничког дела,   
- учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица у 
земљи и иностранству,  

- учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела,   
- учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,   
- награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству, и  
- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика). 
 
 

Члан 10. 
Стручни орган факултета може одредити  и  строже додатне критеријуме за утврђивање 

предлога за избор у звање наставника за научну,  односно уметничку област из које се реализује 
студијски програм.   
 
 

Члан 11. 
Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс дужна је  да сачини 

извештај о свим кандидатима, са предлогом за избор одређеног кандидата у одговарајуће звање, у 
складу са условима утврђеним законом и овим Правилником. 

Комисија је дужна да сачини извештај и у случају када се ни један од пријављених кандидата 
не предлаже за избор у одговарајуће звање.  

Чланови комисије за писање извештаја о кандидату за избор у звање одговорни су за потпуну, 
правилну и тачну класификацију и квантификацију резултата рада кандидата.  

Надлежни стручни орган факултета утврђује предлог за избор у звање наставника на основу 
Извештаја комисије о свим пријављеним кандидатима који садржи потпуне, правилно разврстане и 
оцењене резултате рада сваког кандидата, о чему се стара председник изборног већа, односно лице 
које он овласти.  

 
 

Члан 12. 
Факултет доставља Универзитету у одговарајућем броју примерака предлог за избор у звање 

наставника на обрасцу који је саставни део овог Правилника (образац 1, 2, 3. и 4.). 
Уз предлог из става 1. овог члана прилаже се: 
(1) Одлука о утврђивању предлога за избор у звање наставника - у 2 примерка; 
(2) Извештај  комисије о пријављеним кандидатима - у 2 примерка, на обрасцу број 4; 
(3) Примедбе на извештај комисије у току стављања  реферата на увид јавности, ако је било таквих 
примедби - у одговарајућем броју примерака. 
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ПОСТУПАК ПРЕД СТРУЧНИМ ВЕЋИМА  
И СЕНАТОМ УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Члан 13. 

Предлоге факултета  са одговарајућом документацијом Универзитет ставља на WEB страницу 
Универзитета истог дана када се упућује и позив за седницу стручног већа, односно Сената 
Универзитета, на којима ће ти предлози бити разматрани.  

Надлежно стручно веће разматра захтев факултета на првој наредној седници која се сазива 
након дана понодношења предлога са комплетном документацијом из члана 12. овог Правилника.  

Док  Сенат не усвоји усклађен списак  ужих научних области,  посебна комисија коју чине 
проректор за наставу и председници стручних већа у сарадњи са Стручном службом Универзитета, 
одређује које  је стручно веће   надлежно да разматра предлог факултета.  
 
 

Члан 14. 
Председник  стручног већа може одредити члана већа за известиоца о једном  или више 

извештаја о којима се одлучује на седници стручног већа. 
Известилац треба, пре свега,  да обрати пажњу на техничку исправност навода комисије за 

писање извештаја о кандидатима за избор у звање, а нарочито на  поступак и начин вредновања 
резултата научног рада кандидата.  

Председник стручног већа може позвати и неког од потписника извештаја да пред већем 
усмено образложи наводе у извештају,  и мишљење комисије. 
 

Члан 15. 
После разматрања извештаја стручно веће може: 

 1) донети одлуку о избору у звање доцента или ванредног професора  на предлог надлежног 
стручног органа  факултета;  

2) донети одлуку да се за доцента или ванредног професора не изабере кандидат  кога је  предложио 
надлежни стручни орган  факултета; или   

 3) дати позитивно или негативно мишљење о избору у звање редовног професора.  
Уколико оцени да достављена документација предвиђена  чланом 12. овог Правилника није 

потпуна или су за ваљану одлуку, односно мишљење, потребна додатна објашњења, стручно веће  ће 
донети  закључак о одлагању доношења одлуке, односно давању мишљења, при чему ће одредити рок 
за допуну предлога,  који не може бити дужи од 20 дана од дана достављања закључка факултету.  

У поновљеном поступку стручно веће може само донети одлуку о избору или неизбору 
кандидата на основу расположиве документације, односно донети позитивно или негативно 
мишљење. 

Одлука коју стручно веће донесе мора бити образложена.  
 
Одлука коју стручно веће донесе доставља се факултету који је расписао конкурс,  и 

учесницима конкурса.  
 

Члан 16. 
Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у звање редовног професора, на предлог 

стручног органа  факултета, по прибављеном мишљењу надлежног стручног већа.  
Сенат може: 
1) донети одлуку о избору у звање предложеног кандидата, или 
2) донети одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање. 

Уколико оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна објашњења,  Сенат  ће донети 
закључак о одлагању доношења одлуке, при чему  ће одредити рок за допуну предлога,  који не може 
бити дужи 20 дана од дана достављања закључка. 

Након истека рока  Сенат ће донети одлуку.  
Одлука коју Сенат донесе мора бити образложена.  
Одлука коју Сенат донесе доставља се факултету који је расписао конкурс,  и кандидатима.  
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ТАБЕЛА 1 
 
  

ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 

 
У потпуности преузето из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 38/2008)  
Напомена: Науке су разврстане на следећи начин:  

(1) природно-математичке и медицинске  
(2) техничко-технолошке и биотехничке  
(3) друштвене и хуманистичке  

 
Вредност резултата  Назив групе 

резултата 
Ознака 
групе 
резулт.  

Врста резултата 
М 

(1) (2) (3) 
1 2 3 4 5 6 7 

Истакнута монографија међународног значаја  М11  15  15 15 
Монографија међународног значаја  М12  10  10 10 
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или 
рад у тематском зборнику водећег међународног 
значаја  

М13  6  6 6 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или 
рад у тематском зборнику међународног значаја  М14  4  4 4 

Лексикографска јединица или карта у научној 
публикацији водећег међународног значаја  М15  3  3 3 

Лексикографска јединица или карта у публикацији 
међународног значаја  М16  2  2 2 

Монографије, 
монографске 
студије, 
тематски 
зборници, 
лескикографске 
и картографске 
публикације 
међународног 
значаја  

М10  

Уређивање научне монографије или тематског 
зборника водећег међународног значаја  М17  3  3 3 

 
  Уређивање научне монографије, тематског 

зборника, лексикографске или картографске 
публикације међународног значаја  

М18  2  2 2 

Рад у врхунском међународном часопису  М21  8  8 8 
Рад у истакнутом међународном часопису  М22  5  5 5 
Рад у међународном часопису  М23  3  3 4 
Рад у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком  М24  3  3 4 

Научна критика и полемика у истакнутом 
међународном часопису  М25  1,5  1,5 1,5 

Научна критика и полемика у међународном 
часопису  М26  1  1 1 

Уређивање истакнутог међународног научног 
часописа на год. нивоу (гост уредник)  М27  3  3 3 

Радови 
објављени у 
научним 
часописима 
међународног 
значаја  

М20  

Уређивање међународног научног часописа  М28  2  2 2 
Предавање по позиву са међународног скупа 
штампано у целини (неопходно позивно писмо)  М31  3  3 3 

Предавање по позиву са међународног скупа 
штампано у изводу  М32  1,5  1,5 1,5 

Саопштење са међународног скупа штампано у 
целини  М33  1  1 1 

Зборници 
међународних 
научних 
скупова  

M30  

Саопштење са међународног скупа штампано у 
изводу  М34  0,5  0,5 0,5 
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Ауторизована дискусија са међународног скупа  М35  0,3  0,3  0,3  
Уређивање зборника саопштења међународног 
научног скупа  М36  1  1  1  

 
 

Истакнута монографија националног значаја  М41  7  7 7 
Монографија националног значаја, монографско 
издање грађе, превод изворног текста у облику 
монографије (само за старе језике)  

М42  5  5 5 

Монографска библиографска публикација  М43  3  3 3 
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом 
тематском зборнику водећег националног значаја, 
превод изворног текста у облику студије, 
поглавља или чланка, превод или стручна 
редакција превода научне монографске књиге 
(само за старе језике)  

М44  2  2 2 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском 
зборнику националног значаја  М45  1,5  1,5 1,5 

Националне 
монографије, 
тематски 
зборници, 
лексикографске 
и картографске 
публикације 
националног 
значаја; научни 
преводи и 
критичка 
издања грађе, 
библиографске 
публикације  

M40  

Лексикографска јединица у      
  научној публикацији      
  водећег националног      
  значаја, карта у научној  М46  1  1 1 
  публикацији националног      
  значаја, издање грађе у      

научној публикацији,      
Лексикографска јединица у научној публикацији 
националног значаја  М47  0,5  0,5 0,5 

  

Уређивање научне      
  монографије, тематског      
  зборника, лексикографске или картографске  М48  2  2 2 
  публикације водећег      
  националног значаја      

 
 

  Уређивање научне монографије, тематског зборника, 
лексикографске или картографске публикације 
националног значаја 

М49  1  1 1 

Рад у водећем часопису националног значаја  М51  2  2 3 
Рад у часопису националног значаја  М52  1,5  1,5 2 
Рад у научном часопису  М53  1  1 1 
Уређивање водећег научног часописа националног 
значаја (на годишњем нивоу)  М55  2  2 2 

Часописи 
националног 
значаја  

M50  

Уређивање научног часописа националног значаја 
(на годишњем нивоу)  М56  1  1 1 

Предавање по позиву са скупа националног значаја 
штампано у целини  М61  1,5  1,5 2 

Предавање по позиву са скупа националног значаја 
штампано у изводу  М62  1  1 1 

Саопштење са скупа националног значаја штампано 
у целини  М63  0,5  0,5 1 

Саопштење са скупа националног значаја штампано 
у изводу  М64  0,2  0,2 0,5 

Зборници 
скупова 
националног 
значаја  

M60  

Ауторизована дискусија са националног скупа  М65    0,2 
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Уређивање зборника саопштења скупа националног 
значаја  М66  1  1 1 

Одбрањена докторска дисертација  М71  6  6 6 Магистарске и 
докторске тезе  M70  

Одбрањен магистарски рад  М72  3  3 3 
 
 
 

  Нови производ или       
  

технологија уведени у  
    

  производњу, признат програмски систем, признате 
нове генетске  

    

  пробе на међународном      
Техничка и 
развојна 
решења  M80  

нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема 
у области  

М81  8  8 9 
  макроекономског, социјалног и проблема      
  одрживог просторног      
  развоја рецензовано и      
  прихваћено на      

међународном нивоу (уз доказ)        
Нова производна линија,      

  нови материјал,      
  индустријски прототип,      
  ново прихваћено решење      
  проблема у области макроекономског,  М82  6  6 6 
  социјалног и проблема      
  одрживог просторног      
  развоја уведени у      

производњу (уз доказ)        
Ново лабораторијско      

  постројење, ново      
  експериментално постројење, нови  М83  4  4 4 
  технолошки поступак (уз доказ)     

       
Битно побољшан постојећи производ или 
технологија (уз доказ) ново решење проблема у 
области микроекономског, социјалног и проблема 
одрживог просторног развоја рецензовано и 
прихваћено на националном нивоу (уз доказ)  

М84  3  3  3 

 
 

  Прототип, нова метода,      
  софтвер, стандардизован      
  или атестиран инструмент,  М85  2  2 2 
  нова генска проба,      

микроорганизми (уз доказ)        
Критичка евалуација      

  података, база података,      
  приказани детаљно као део      
  мођународних пројеката,  М86  2  2 2 
  публиковани као интерне      
  публикације или приказани      
  на Интернету      
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  Реализовани патент, сој,      
  сорта или раса      
   М91  10  10 10 
       

     Патенти, 
ауторске 
изложбе, 
тестови  

M90  Реализовани патент, сој, сорта или раса, 
архитектонско, грађевинско или урбанистичко 
ауторско дело 

М92  8  8 3 

       
Ауторска изложба са      

  каталогом уз научну  М93  3  3 3 
  рецензију      
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Образац 1 

 
ФАКУЛТЕТ _______________                           УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
Број: _______________ 
Датум: _________________                               ______________________________ 
        (Назив стручног већа  коме се захтев упућује) 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА/ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

(члан 65. Закона о високом образовању) 
 
I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 
Име, средње име и презиме кандидата  ______________________________________ 
Предложено звање  ________________________________________________________ 
Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира _________________ 
____________________________________________________________________ 
Радни однос са пуним или непуним радним временом  __________________________ 
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 
 
Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање  ______________ 
Датум и место објављивања конкурса  ______________________________________ 
Звање за које је расписан конкурс   ______________________________________ 
 
 
III – ПОДАЦИ О РЕФЕРАТУ И КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА:  
 
 
Назив органа и датум именовања Комисије  ________________________________ 
Састав Комисије за припрему реферата: 
 
            Име и презиме           Звање          Ужа научна односно             Организација у 
                           уметничка област                којој је запослен 
      1) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      2) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      3) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      4) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      5) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      
Број пријављених кандидата за конкурс   _________________________________ 
Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије  ___________________________ 
Датум стављања реферата на увид јавности  _________________________________ 



 23

Начин (место) објављивања реферата  _______________________________________ 
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 начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу. 
 
 
 
        ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
 
        _____________________________ 
 
 
Прилози: 
(1) Одлука надлежног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 
(2) Реферат (извештај) Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 
(3) Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). 
  
       Напомена: сви прилози достављају се и у електронској форми. 
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Образац 2 
 
ФАКУЛТЕТ _______________                            
Број: _______________ 
Датум: _________________                               
       
 
 
 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
- ПОСРЕДСТВОМ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ________________________ - 

 
 
I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 
 
Име, средње име и презиме кандидата  ______________________________________ 
Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира ______________ 
____________________________________________________________________ 
Радни однос са пуним или непуним радним временом  __________________________ 
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 
 
Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање ______________ 
Датум и место објављивања конкурса ______________________________________ 
Звање за које је расписан конкурс  ______________________________________ 
 
 
III – ПОДАЦИ О РЕФЕРАТУ И КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА:  
 
Назив органа и датум именовања Комисије ________________________________ 
Састав Комисије за припрему реферата: 
 
            Име и презиме           Звање          Ужа научна односно               Организација у 
                            уметничка област                којој је запослен 
      1) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      2) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      3) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      4) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      5) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      
Број кандидата пријављених на конкурс  ______________________________________ 
Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије __________________________ 
Датум стављања реферата на увид јавности ________________________________ 
Начин (место) објављивања реферата  ______________________________________ 
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 начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
 
 
 
 
 
        ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
 
        _____________________________ 
 
 
Прилози: 
(1) Одлука надлежног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 
(2) Реферат (извештај) Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 
(3) Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). 
 
       Напомена: сви прилози  достављају се и у електронској форми. 
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Образац 3 

 
 
ФАКУЛТЕТ _______________                           УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
Број: _______________ 
Датум: _________________                               ______________________________ 
      (Назив стручног већа  коме се захтев упућује) 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА/НАСТАВНИКА ВЕШТИНА 

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

 
 
Име, средње име и презиме кандидата 
__________________________________________________________________________ 
Предложено звање 
__________________________________________________________________________ 
Предмет за који се наставник бира 
__________________________________________________________________________ 
Ужа научна област којој предмет припада 
__________________________________________________________________________ 
Радни однос са пуним или непуним радним временом 
__________________________________________________________________________ 
До овог избора кандидат је био запослен 
__________________________________________________________________________ 
Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор 
__________________________________________________________________________ 
Датум и место објављивања конкурса _________________________________________ 
Назив органа и датум именовања комисије 
__________________________________________________________________________ 
 
Састав Комисије за припрему реферата: 
 
           Име и презиме           Звање          Ужа научна односно              Организација у 
                          уметничка област                којој је запослен 
      1) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      2) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      3) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      4) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      5) ______________    ___________     _________________           __________________ 
      
Број пријављених кандидата на конкурс ______________________________________ 
Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије  __________________________ 
Датум стављања реферата на увид јавности  ________________________________ 
Начин (место) објављивања реферата  ______________________________________ 
Приговори  ______________________________________________________________ 
Датум утврђивања предлога од стране изборног већа факултета ______________ 
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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 начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу. 
 
 
 
 
        ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 
 
        _____________________________ 
 
 
 
Прилози: 
(1) Одлука надлежног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 
(2) Реферат (извештај) Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 
(3) Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). 
 
       Напомена: сви прилози  достављају се и у електронској форми. 
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Образац  4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ___________________ 
 
 
 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

- oбавезна садржина - 
 
(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  
 

 
I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 
 
2. Датум и место објaвљивања конкурса 
 
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне  

области за коју је расписан конкурс 
 
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за 

коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен 
 
5. Пријављени кандидати: 
 

 
II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: 

2. Звање: 

3. Датум и место рођења, адреса: 

1. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

5.   Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни,  односно академски назив:  

 
6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, 

назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски 
назив: 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област 
и просечна оцена: 

 
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 
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10.  Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро,  добро,  

задовољавајуће: 
 

11.  Област, ужа област: 
 
12.  Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:  
 
 
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или    
      фирма, трајање запослења и звање – навести сва звања): 
 
14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

 
III   НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 
 
1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе 
и уметнички наступи): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне 
домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
6. Саопштења на међународним научним скуповима: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким  
манифестацијама: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација:  
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 
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10. Обављање консултантских послова:   
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 
 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти,   
      законски текстови и сл.): 

 а) у ранијем периоду 
 б) у току последњег изборног периода 

 
12.Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

 
13. Остало: 
 

 
IV    ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

 
а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 
 

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског   програма и 
фонд часова: 

 
2. Педагошко искуство: 
 
3. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 
 
4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на  предмету, 

са фондом часова): 
 
5. Оцена приступног предавања: 
      
 

 б)  Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни   
       професор и редовни професор) 
 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским 
студијама): 

 
2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):  
 
3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у 
настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.):  

 
4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 
 
5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  
    аутор, година издавања, издавач): 
6. Награде и признања универзитета, педагошких и научних        
     асоцијација: 
 
7.  Извођење наставе на универзитетима ван земље: 
 
8.  Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је    
    формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета: 
 
9.  Остало: 
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V   РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 
 

1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза 
(број радова, име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада): 

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа 
научна област и наслов дисертације): 

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и 
докторских дисертација: 

 
VI   ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:  
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника:  
3. Руковођење на факултету и Универзитету: 
4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:  
5. Вођење професионалних (струковних) организација:  
6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или  
интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички 
конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови):  
7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:  
8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:  
9. Пружање консултантских услуга заједници: 

 
 

VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
 

VIII   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

  
на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан:          
  
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава 
услове за избор у звање.  
 
IX    ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ    
        НАСТАВНИКА 
 
                                                                         ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
НАПОМЕНА: 
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 
Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.  
Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је 
да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
 

 


