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l.

Ha oAnyKy Ias6opuor neha
HaAleNso Crpyruo sehe YH[nsp3r,rrera Aahe nosurllBHo MI4IIrJberbe
(farylrem noA ycJroBoMAa KaHAlrAarr.rclyrbaBaycnoBesa us6op y 3Balbe[peAaBarra.

Члан 2.
Услови за избор професора струковних студија
1. За професора струковних студија може бити изабрано лице, које има :
1.1. способност за наставни рад;
1.2. научни назив доктора наука, односно доктора уметности из уже научне области за коју
се бира.
2. У звање професора струковних студија из поља уметности може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог степена и призната уметничка дела.
3. За професора струковних студија лице стиче звање и заснива радни однос на неодређено време.
Декан доноси одлуку о објављивању конкурса, најкасније шест месеци пре истека времена за
које је наставник биран.
4. Професор струковних студија може да изводи наставу само на струковним студијама.

Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета донеће
одлуку о избору, уколико предложени кандидат испуњава услове за избор у звање професора
струковних студија.
Члан 3.
Услови за избор доцента
1. За доцента може бити изабрано лице, које има:
1.1. способност за наставни рад;
1.2. научни назив доктора наука, односно доктора уметности из уже научне, односно
уметничке области за коју се бира;
1.3. научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са
рецензијама.
2. У звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање
првог степена и призната уметничка дела.
3. Лице изабрано у звање доцента стиче звање и заснива радни однос на период у трајању од 5
година.
4. Декан доноси одлуку о објављивању конкурса, најкасније шест месеци пре истека времена за
које је наставник биран.
Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење на одлуку изборног већа
факултета, а Сенат Универзитета извршиће избор у звање доцента под условом да кандидат
испуњава следеће услове:
1.1. има способност за наставни рад;
1.2. има научни степен доктора наука, односно доктора уметности из уже научне, односно
уметничке области за коју се бира;
1.3. најмање 2 научна рада објављена у водећим домаћим часописима, или најмање 3 научна
или најмање 4 стручна рада објављена у зборницима са рецензијом;
1.4. из поља уметности може бити изабрано и лице које има најмање 3 репрезентативне
референце у ужој уметничкој области за коју се бира, у складу са Препорукама о
ближим условима за избор у звање наставника, које је донео Национални савет за
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високо образовање 4. маја 2007. године и у складу са Репрезентативним референцама
за све образовно–уметничке области које су објављене у Стандардима за акредитацију
(Уметност, Стандард 9, Наставно особље).
2. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење на одлуку изборног већа
факултета, а Сенат Универзитета извршиће избор кандидата у звање доцента уколико оствари
прописани минимум, а код групе услова 1.3, односно 1.4. наведене у овом члану, је једини или
први аутор.
3. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање доцента, не
преносе се у наредни изборни период.
4. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење на одлуку већа
факултета, а Сенат Универзитета извршиће избор у звање доцента уколико предложени
кандидат има:
4.1. способност за наставни рад, односно, позитивну оцену педагошког рада добијену у
студентској анкети, а уколико се ради о кандидату који нама педагошко искуство, позитивну
оцену приступног предавања;
4.2. Научни назив доктора наука из уже научне области за коју се бира;
4.3. Најмање 1 научни рад објављен у часопису међународног значаја категорије М21, М22,
М23 и М24, или 2 научна рада објављена у водећим часописима националног значаја
категорије М51 или у часопису националног значаја категорије М52.
4.4. Најмање 2 научна рада саопштена на међународним скуповима (М33 и М34) или
скуповима националног значаја (М63 и М64), с тим да су радови објављени.
5. Остварене активности у погледу доприноса академској и широј заједници у бар два елемента из
тачке 3.1. из препорука Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор
у звање наставника, осим ако се по први пут бира у наставничко звање.
6. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање доцента уколико кандидат оствари прописани минимум, а код групе
услова 4.3. и 4.4. наведених овим чланом, ако теоријски радови у оквиру природних наука
имају највише 3, односно 5 коаутора уколико се ради о резултатима колективних теренских
истраживања, а када су у питању експериментални радови са пуном тежином се признају
радови до 7 коаутора.
7. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање доцента, не
преносе се у наредни изборни период.
8. Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање доцента, уколико кандидат има:
8.1. научни степен доктора наука из области за коју се бира;
8.2. позитивну оцену педагошког рада добијену на основу мишљења студената, формираног
у складу са општим актом Факултета;
8.3. позитивну оцену приступног предавања, за кандидате који немају педагошко искуство;
8.4. Најмање 2 рада објављена у научним часописима са СЦИ листе, при чему се један рад
може заменити радом у часописима ранга М51 или М52, док у раду са СЦИ листе треба да буде
први, или једини аутор;
8.5. Најмање 2 излагања на научним скуповима (М31-М33 или М61-М63), објављена у
зборницима са рецензијом;
8.6. Остварене активности у бар 2 елемента из тачке 3.1. из препорука Националног савета
за високо образовање о ближим условима за избор у звање наставника, осим ако се по први пут
бира у наставничко звање.
Члан 4.
Услови за избор ванредног професора
1. За ванредног професора може бити изабрано лице, које, поред услова за избор у звање доцента,
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има:
1.1. више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној, односно уметничкој
области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
1.2. више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима;
1.3. оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову
сорту);
1.4. објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно
уметничку област за коју се бира;
1.5. руковођење или учешће у научним пројектима.
2. У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности.
3. Лице изабрано у звање ванредног професора стиче звање и заснива радни однос на период у
трајању од 5 година.
4. Декан доноси одлуку о објављивању конкурса најкасније шест месеци пре истека времена за које
је наставник биран.

Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора уколико предложени кандидат има :
1.1. најмање 3 научна рада од значаја за развој науке из уже научне, односно уметничке
области, објављена у међународним или у водећим домаћим часописима, са рецензијом;
1.2. најмање 3 научнa радa од значаја за развој науке из уже научне, односно уметничке
области, саопштена на међународним или домаћим скуповима и објављена у зборницима са
рецензијама;
1.3. објављен практикум или збирку задатака из уже научне, односно уметничке области за
коју се бира;
1.4. учешће у реализацији најмање једног научног пројекта или најмање једно оригинално
стручно остварење (пројекат, студија, патент, софтвер, оригинални метод, нова сорта и сл.);
1.5. из поља уметности може бити изабрано и лице које има најмање 6 репрезентативних
референци у ужој уметничкој обасти за коју се бира, најмање 2 различите категорије, од
којих најмање 3 од последњег избора, у складу са Препорукама о ближим условима за
избор у звање наставника, које је донео Национални савет за високо образовање 4. маја
2007. године и у складу са Репрезентативним референцама за све образовно – уметничке
области које су објављене у Стандардима за акредитацију (Уметност, Стандард 9, Наставно
особље).
2. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора, уколико предложени кандидат оствари
прописани минимум и у свакој групи (1.1. до 1.3, односно 1.5.), наведеној у овом члану, је
једини или први аутор у периоду од избора у звање доцента.
3. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање ванредног
професора не преносе се у наредни изборни период.
4. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат
Универзитета извршиће избор у звање ванредног професора уколико предложени кандидат,
поред услова за избор у звање доцента има и:
4.1. најмање 2 (два) научна рада из уже научне области за коју се бира, објављена у
часописима међународног значаја категорије М21, М22, М23 и М24, или 4 научна рада
објављена у водећим часописима националног значаја категорије М51, односно часописима
националног значаја категорије М52;
4.2. најмање 3 научна рада саопштена на међународним скуповима (М33 и М34) или
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скуповима националног значаја (М63 и М64), с тим да су радови објављени.
4.3. Објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака из уже научне области
за коју се бира.
4.4. Најмање једно оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, софтвер,
оригинални метод, нова сорта, и сл.) или учешће у реализацији најмање једног научног
пројекта.
5. Остварене активности у погледу доприноса академској и широј заједници у бар 3 елемента из
тачке 3.1. из препорука Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор
у звање наставника.
6. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат
Универзитета извршиће избор у звање ванредног професора, уколико предложени кандидат
оствари овај прописани минимум, а код групе услова 4.1. и 4.2. наведених овим чланом, ако
теоријски радови у оквиру природних наука имају највише 3 коаутора, односно 5 коаутора када
је реч о резултатима колективних теренских истраживања, а када су у питању експериментални
радови са пуном тежином се признају радови до 7 коаутора.
7. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање ванредног
професора, не преносе се у наредни изборни период.
8. Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора, уколико кандидат поред услова за избор у звање
доцента има и:
8.1. Позитивну оцену педагошког рада добијену на основу мишљења студената, формираног
у складу са општим актом Факултета;
8.2. Руковођење у најмање 2 завршна рада, а када се ради о наставницима општих предмета,
руковођење или учествовање у комисијама за одбрану најмање 2 завршна рада;
8.3. Објављен уџбеник, монографију, практикум, или збирку задатака из уже научне области
за коју се бира;
8.4.Најмање 4 рада објављена у научним часописима са СЦИ листе, од којих се један рад
може заменити остварењем категорије М80 или М90, или радом у часописима ранга М51 или
М52, с тим да има најмање 2 рада у часописаима са СЦИ листе, објављена након последњег
избора у звање, а да бар у једном раду буде први или једини аутор;
8.5. Најмање 5 радова саопштених на међународним, или домаћим научним скуповима
(М31-М33 или М61-М63), од којих најмање 2 рада, након последњег избора у звање, објављена
у зборницима са рецензијама;
8.6.Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод, нова сорта, и сл.),
или учешће у најмање једном међународном или домаћем научном пројекту;
8.7. Остварене активности у бар 2 елемента из тачке 3.1 из препорука Националног савета за
високо образовање о ближим условима за избор у звање наставника, осим ако се по први пут
бира у наставничко звање.

Члан 5.
Услови за избор редовног професора
1. За редовног професора може бити изабрано лице, које, поред услова за избор у звање ванредног
професора, има и:
1.1. већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области, објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
1.2. већи број научних радова и саопштења, изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима;
1.3. оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту
и сл.);
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1.4. објављени уџбеник, монографију;
1.5. учествовање или руковођење у научним пројектима;
1.6. остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама.
2. У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог степена и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој
уметности и културе.
3. Декан доноси одлуку о објављивању конкурса, најкасније шест месеци пре истека времена за
које је наставник биран.
4. Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни однос на неодређено
време.
Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора под условом да кандидат има:
1.1. најмање 3 научна рада која утичу на развој научне мисли из уже области за коју се бира,
објављена у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
1.2. најмање 4 научна рада или саопштења, презентована на међународним или домаћим
научним скуповима и објављена у зборницима са рецензијама;
1.3. објављен уџбеник или монографију;
1.4. руковођење једним или учешће у реализацији најмање два научна пројекта или најмање
једно оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, софтвер, оригинални метод,
нова сорта и сл.);
1.5. најмање једно менторство или најмање два учешћа у завршним радовима на
дипломским академским, специјалистичким или докторским студијама;
1.6. из поља уметности може бити изабрано и лице које има најмање 9 репрезентативних
референци у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање 3 различите категорије, од
којих најмање 3 од последњег избора (пожељно је да се бар једна од ових референци односи
на објављена теоријска или уџбеничка дела, у складу са Препорукама о ближим условима за
избор у звање наставника, које је донео Национални савет за високо образовање 4. маја
2007. године и у складу са Репрезентативним референцама за све образовно – уметничке
области , које су објављеним у Стандардима за акредитацију (Уметност, Стандард 9,
Наставно особље).
2. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора, уколико предложени кандидат оствари прописани
минимум и у свакој групи (1.1. до 1.4, односно 1.6. ) наведеној овим чланом, у периоду од
избора у звање ванредног професора и уколико је први или једини аутор.
3. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат
Универзитета извршиће избор у звање редовног професора, уколико кандидат поред услова за
избор у звање ванредног професора има и:
3.1. најмање 3 научна рада из уже научне области за коју се бира, објављена у часописима
међународног значаја категорије М21, М22, М23 и М24, или 6 научних радова објављених у
водећим часописима националног значаја категорије М51 или часописима националног
значаја категорије М52;
3.2. најмање 5 научних радова саопштених на међународним скуповима (М33 и М34) или
скуповима националног значаја (М63 и М64), с тим да радови буду објављени;
3.3. објављен уџбеник или монографију из уже научне области за коју се бира;
3.4. најмање једно оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, софтвер,
оригинални метод, нова сорта, и сл.), или руковођење једним научним пројектом, односно
учешће у реализацији најмање два научна пројекта;
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3.5. најмање једно менторство, или најмање два учешћа у комисијама, у одбрањеним
завршним радовима на мастер, специјалистичким или докторским студијама;
4. Остварене активности у погледу доприноса академској и широј заједници у бар 5 елемената из
тачке 3.1. из препорука Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор
у звање наставника.
5. Стручно веће за природно–математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат
Универзитета извршиће избор у звање редовног професора, уколико предложени кандидат
оствари прописани минимум, а код групе услова 3.1. и 3.2. наведених овим чланом, ако
теоријски радови у оквиру природних наука имају највише 3 коаутора, односно 5 коаутора када
је реч о резултатима колективних теренских истраживања, а када су у питању експериментални
радови са пуном тежином се признају радови до 7 коаутора.
6. Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора, уколико предложени кандидат поред услова за
избор ванредног професора има и:
6.1. Позитивну оцену педагошког рада добијену на основу мишљења студената, формираног
у складу са општим актом Факултета;
6.2. Руковођење у најмање 5 завршних радова, од којих у бар 2 након последњег избора у
звање, а када се ради о наставницима општих предмета, руковођење или учествовање у
комисијама за одбрану најмање 5 завршних радова, од којих у бар 2 након последњег избора;
6.3. Руковођење, или чланство у комисији за одбрану најмање једног докторског рада;
6.4. Остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету;
6.5. Објављен уџбеник или монографију, из уже научне области за коју се бира;
6.6. Најмање 8 радова објављених у научним часописима са СЦИ листе, од којих се највише
2 рада могу заменити остварењима категорије М80 или М90, или радовима у часописима ранга
М51 или М52, с тим да има најмање 3 рада у часописаима са СЦИ листе, објављена након
последњег избора у звање, а да је у бар 2 рада са СЦИ листе први или једини аутор;
6.7. Најмање 10 радова саопштених на међународним, или домаћим научним скуповима
(М31-М33 или М61-М63), од којих најмање 5 радова, након последњег избора у звање, и
најмање 1 излагање на међународном научном скупу, објављена у зборницима са рецензијама;
6.8.Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод, нова сорта, и сл.),
односно руковођење једним, или учешће у најмање 2 међународна или домаћа научна пројекта;
6.9. Остварене активности у бар 4 елемента из чл. тачке 3.1. препорука Националног савета
за високо образовање о ближим условима за избор у звање наставника, осим ако се по први пут
бира у наставничко звање.
6.10. У периоду од годину дана, након ступања на снагу овог правилника, услов 6.6. за
избор у звање редовног професора ублажава се и гласи:
6.10.1. најмање 7 радова објављених у научним часописима са СЦИ листе, од којих се до
2 рада могу замении остварењима категорије М80 или М90, или радовима ранга М51 или
М52, од којих најмање 2 рада морају бити објављена у часописима са СЦИ листе након
последњег избора, а кандидат бар у једном раду са СЦИ листа треба да буде први или
једини аутор;
6.10.2. на наставнике који су изабрани у звање пре ступања на снагу овог правилника, не
примењују се кумулативни услови за избор у више звање, већ услови од последњег избора.

II ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА, НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И
НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ПРЕДМЕТА
Члан 6.
Општим актом факултета, у складу са врстом студија за коју је акредитован, утврђује се:
-назив наставника страног језика, наставника вештина и наставника стручног предмета;
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- предмет и научна, уметничка, односно стручна област којој припада;
- ближи услови за стицање звања, начин доказивања, односно провере појединих услова;
- права и обавезе у остваривању наставно-образовног процеса
Члан 7.
Одлуку о избору у звање наставника страног језика, наставника вештина, односно наставника
стручног предмета, доноси Сенат Универзитета, на предлог већа факултета.
Предложени кандидат, који није изабран у звање наставника из става 1. овог члана, може поднети
приговор Сенату Униоверзитета, а преко Већа факултета.
Разматрајући поднети приговор, Сенат може уважити наводе из приговора и можедонети другачију
одлуку, а може и одбацити приговор као неоснован и потврдити раније донету одлуку.
Када одлучује по приговору, Сенат поступа као другостепени орган.
Одлука Сената по приговору је коначна
Члан 8.
Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење за избор у звање наставника
страног језика, уколико предложени кандидат има:
1. позитивну осену педагошког рада добијену на основу мишљења студената, формираног у складу
са општим актом Факултета;
2. позитивну оцену приступног предавања, уколико кандидат нема педагошког искуства;
3. најмање један рад објављен у стручном часопису;
4. најмање 1 излагање на домаћем или међународном стручном скупу, објављено у зборнику са
рецензијом;
5. наставник који се поново бира у исто звање, осим услова прописаних тачкама 1. до 4. овог члана,
мора да испуњава и следеће услове:
5.1. има објављен уџбеник, практикум или скрипту, из уже научне области за коју се бира;
5.2. има најмање 2 рада објављена у стручним часописима;
5.3. има најмање 2 излагања на домаћим, или међународним стручним скуповимс, објављена у
зборницима са рецензијама.

III ИЗБОР НАСТАВНИКА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ОД 5 ГОДИНА
Члан 9.
Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета за превремени избор у
звање ванредног професора
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор наставника пре истека рока од 5 година уколико предложени кандидат има:
1.1. најмање 6 научних радова из уже научне, односно уметничке области, од кохјих су
најмање 3 рада објављена у водећим међународним часописима и најмање 3 рада објављена
у водећим домаћим часописима;
1.2. најмање 9 научних радова од значаја за развој науке из уже научне, односно уметничке
области, саопштених на међународним или домаћим скуповима, с тим да су радови
објављени;
1.3. најмање 3 оригинална стручна остварења (пројекат, студија, патент, оригинални метод,
нова сорта и сл.);
1.4. објављен практикум или збирку задатака из уже научне, односно уметничке области за
коју се бира;
1.5. руковођење најмање једним научним пројектом, или учешће у реализацији најмање 3
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научна пројекта;
1.6. из поља уметности може бити изабрано и лице које има најмање 5 самосталних
изложби, односно 5 уметничких наступа на међународном нивоу који представљају
самостални допринос уметности.
2. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора уколико предложени кандидат оствари
прописани минимум и у свакој групи (1.1. до 1.4, односно 1.6.), наведеној овим чланом, је
једини или први аутор у периоду од избора у звање доцента.
3. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање ванредног
професора не преносе се у наредни изборни период.
4. Процедура избора наставника не може бити покренута пре истека рока од 3 године, од избора у звање
доцента..
5. Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора пре истека рока од 5 година, уколико предложени кандидат
има:
5.1. позитивну оцену педагошког рада добијену на основу мишљења студената, формираног у складу
са општим актом Факултета;
5.2. руковођење најмање 4 завршна рада, а када се ради о наставницима општих предмета,
руковођење или учествовање у комисијама за одбрану најмање 4 завршна рада;
5.3. објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака, из уже научне области за коју
се бира;
5.4. најмање 8 радова објављених у научним часописима са СЦИ листе, од којих се два могу
заменити остварењем категорије М80 или М90, или радовима објављеним у часописима ранга М51 или
М52, с тим да има најмање 4 рада са СЦИ листе, објављена након избора у последње звање, а да је у
најмање 3 рада са СЦИ листе, први или једини аутор;
5.5. најмање 10 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31-М33,
или М61-М63), од којих најмање 4 од последњег избора у звање, при чему је у најмање 2 рада први или
једини аутор, објављена у зборницима са рецензијама;
5.6. оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод, нова сорта и сл.), или
руковођење најмање једним, или учешће у реализацији нмајмање 3 међународна или домаћа научна
пројекта;
5.7. остварене активности у бар 6 елемената из тачке 3.1. препорука Националног савета за високо
образовање о ближим условима за избор у звање наставника, осим ако се по први пут бира у наставничко
звање;
5.8. резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање ванредног
професора, не преносе се у наредни изборни период;
5.9. процедура превременог избора у звање ванредног професора, не може бити покренута пре
истека периода од најмање 3 године, од датума избора у звање доцента.
6. Стручно веће за природно-математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора пре истека рока од 5 (пет) година, уколико предложени
кандидат има:
6.1. најмање 4 (четири) научна рада из уже научне области за коју се бира, објављена у часописима
међународнопг значаја категорије М21, М22, М23 или М24;
6.2. најмање 6 (шест) научних радова из уже научне области за коју се бира, саопштених на
међународним скуповима (М33 и М34) или скуповима националног значаја (М63 и М64);
6.3. објављен уџбеник или монографију из уже научне области за коју се бира;
6.4. најмање једно оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, софтвер, оригинална
метода, нова сорта, и сл.), или учешће у реализацији најмање једног научног пројекта;
6.5. остварене активности у погледу доприноса академској и широј заједници у бар 5 (пет) елеманата
из тачке 3.1. из Препорука Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор у звања
наставника;
6.6. надлежно стручно веће Универзитета даће сагласност на Одлуку Изборног већа Факултета, ако
кандидат за ванредног професора оствари наведени прописани минимум од 6.1. до 6.5. наведене у овом
члану, а код групе услова 6.1. и 6.2. наведене у овом члану, признаће се са пуном тежином теоријски радови
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у оквиру природних наука ако имају највише 3 (три) коаутора, односно 5 (пет) коаутора, када је реч о
резултатима колективних теренских истраживања, а када су у питању експериментални радови са пуном
тежином се признају радови до 7 (седам) коаутора;
6.7. резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање ванредног
професора, не преносе се у наредни период;
6.8. процедура избора не може бити покренута пре истека рока од 3 године, од избора у звање
доцента.

Члан 9.1.
Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање ванредног професора, пре истека рока од 5 (пет) година, предложеног
кандидата који је 2 (два) пута биран у звање доцента, уколико испуњава услове прописане чланом
4. овог правилника.
Члан 10.
Мишљење Стручног већа и одлучивање на Сенату Универзитета за превремени избор у
звање редовног професора
1. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора пре истека рока од 5 (пет) година, уколико
предложени кандидат има:
1.1. најмање 3 научна рада из уже научне, односно уметничке области за коју се бира,
објављена у водећим међународним часописима и најмање 3 рада из уже научне, односно
уметничке области, објављена у водећим домаћим часописима са рецензијама;
1.2. најмање 12 научних радова или саопштења, изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима (објављена);
1.3. најмање два оригинална стручна остварења (пројекат, студија, патент, оригинални
метод, нова сорта и сл.);
1.4. објављен уџбеник и монографију;
1.5. руковођење најмање у 3, или учешће у реализацији најмање 6 научних пројеката;
1.6. најмање 3 менторства или најмање 6 учешћа у завршним радовима на дипломским,
специјалистичким или докторским студијама;
1.7. из поља уметности може бити изабрано и лице које има најмање 8 самосталних
изложби, односно 8 уметничких наступа на међународном нивоу који представљају
самостални допринос уметности.
2. Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора, уколико предложени кандидат оствари прописани
минимум и у свакој групи (1.1. до 1.4, односно 1.7.), наведеној у овом члану, је једини или први
аутор у периоду од избора у звање ванредног професора.
3. Стручно веће за техничко-технолошке науке даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета
извршиће избор у звање редовног професора пре истека рока од 5 година, уколико предложени
кандидат испуњава следеће услове:
3.1. има позитивну оцену педагошког рада, добијену на основу мишљења студената
формирану у складу са општим актом Факултета;
3.2. руковођење бар 10 завршних радова, од којих најмање 4 од последњег избора, а уколико
се ради о наставницима општих предмета, руковођење или учествовање у комисијама за
одбрану најмање 10 завршних радова од чега најмање 4 од последњег избора у звање;
3.3. руковођење или чланство у одбрани најмање 2 докторска рада;
3.4. остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету;
3.5. објављен уџбеник или монографију, из научне области за коју се бира;
11

3.6. најмање 16 радова објављених у научним часописима са СЦИ листе, од којих се до 4
рада могу заменити остварењима категорије М80 или М90, односно радовима објављеним у
часописима ранга М51 или М52, од којих најмање 6 радова морају бити објављени у часописима
са СЦИ листе, а у најмање 4 наведена рада кандидат треба да буде први или једини аутор;
3.7. најмање 20 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима
(М31-М33 или М61-М63), од којих најмање 10 излагања треба да буде након последњег избора у
звање, од којих најмање 5 излагања, треба да буде на међународним скуповима;
3.8. оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод, нова сорта и сл.), или
руковођење са 2 или учешће у реализацији нмајмање 4 међународна или домаћа научна пројекта;
3.9. остварене активности у бар 8 елемената из тачке 3.1. препорука Националног савета за високо
образовање о ближим условима за избор у звање наставника, осим ако се по први пут бира у наставничко
звање;
3.10. процедура превременог избора у звање редовног професора, не може бити покренута пре
истека периода од најмање 3 године, од датума избора у звањеванредног професора.
4. Стручно веће за природно-математичке науке даће позитивно мишљење, а Сенат
Универзитета извршиће избор у звање редовног професора пре истека рока од 5 (пет) година,
уколико предложени кандидат има:
4.1. најмање 6 (шест) научних радова из уже научне области за коју се бира, објављених у
часописима међународног значаја категорије М21, М22, М23 или М24.
4.2. најмање 8 (осам) научних радова из уже научне области за коју се бира, који су
саопштени на међународним скуповима (М33 и М34) или скуповима националног значаја (М63 и
М64).
4.3. објављена два уџбеника, или две монографије, или уџбеник и монографију из уже
научне области за коју се бира.
4.4. најмање два оригинална стручна остварења (пројекат, студија, патент, софтвер, оригинална
метода, нова сорта, и сл.), или руковођење једним, или учешће у реализацији најмање два научна пројекта.
4.5. најмање једно менторство, или најмање четири учешћа у комисијама у одбрањеним завршним
радовима на мастер, специјалистичким, или докторским студијама
4.6. остварене активности у погледу доприноса академској и широј заједници у бар седам елемената
из тачке 3.1. из Препорука Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор у звања
наставника.
4.7. надлежно стручно веће Универзитета даће сагласност на одлуку Изборног већа Факултета, ако
кандидат за редовног професора оствари наведени прописани минимум од 4.1. до 4.6., а код групе услова
4.1. и 4.2. наведене у овом члану, признаће се са пуном тежином теоријски радови у оквиру природних
наука ако имају највише 3 коаутора, односно 5 коаутора, a када је реч о резултатима колективних теренских
истраживања, а када су у питању експериментални радови са пуном тежином се признају радови до 7
коаутора.
4.8. процедура избора не може бити покренута пре истека рока од 3 (три) године, од избора у звање
ванредног професора.
Члан 10.1.
Надлежно стручно веће Универзитета даће позитивно мишљење, а Сенат Универзитета извршиће
избор у звање редовног професора пре истека рока од 5(пет) година, уколико је предложени кандидата
више пута биран у звање ванредног професора, а испуњава услове прописане чланом 5. овог правилника.
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IV ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР У ИСТО ЗВАЊЕ
Члан 11.

Избор доцента
1. У звање доцента кандидат може бити биран највише два пута.
2. Правила о избору у исто звањe примењују се на лица која су по одредбама овог правилника
први пут бирана у звање доцента.
3. Наставник који је други пут изабран у звање доцента, може бити биран у звање ванредног
професора, када испуни услове прописане чланом 4. овог правилника, што се неће сматрати
превременим избором.

Члан 12.
Избор у звање ванредног и редовног професора
1. Кандидат може бити више пута биран у звање ванредног професора.
2. Правила о избору у исто звање примењују се на лица која су по одредбама овог правилника
први пут бирана у звање ванредног професора.
3. Наставник који је више пута изабран у звање ванредног професора, може бити биран у звање
редовног професора, када испуни услове прописане чланом 5. овог правилника, што се неће
сматрати превременим избором.

V ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Члан 13.

Садржина извештаја о избору наставника
1. У извештају комисије за избор наставника сваки од услова предвиђених Правилником, мора
бити издвојено анализиран. Сви радови који су обављени у меродавном изборном периоду, на
који се реферат односи, као и остале активности кандидата морају бити груписане у једну
целину и у њој обрађене.
2. У извештају могу бити посебно наведени и радови и активности из претходних изборних
периода кандидата. Активности кандидата из претходних изборних периода у реферату се само
наводе.
3. За сваки рад мора бити наведен наслов, назив часописа број и година његовог издавања, са
навођењем прве и задње странице на којој је рад објављен.
4. За монографију мора бити наведен наслов, одлука надлежног органа факултета, место и година
објављивања, издавач, ISBN и CIP.
5. За уџбеник, практикум и збирку задатака потребно је навести годину и место објављивања,
издавача и одлуку надлежног органа факултета, да се публикација може користити као
наставна литература.
6. У извештају комисије радови морају бити прецизно груписани, како би се могло видети да ли
су објављени у међународним, водећим домаћим или у часописима националног значаја
Остали радови могу бити посебно наведени.
7. У извештају је потребно навести разлоге због којих се радови кандидата сматрају значајним за
развој науке, односно, који је њихов допринос развоју научне мисли.
13

8. У извештају је потребно навести и назив, место и датум одржавања и квалификацију научног
скупа на којем је рад саопштен, као и назив рада са навођењем страница на којима је објављен,
врсту публикације (часопис или зборник радова)место и време одржавања скупа.
9. У извештају је потребно прецизно навести назив пројекта, број одлуке надлежног органа којом
је кандидат одређен за руководиоца, односно учесника пројекта.
10. За проналазак и сличне творевине потребно је навести број решења надлежног органа којим је
проналазак патентиран, или признат и неки други облик заштите.
11. У извештају је потребно навести број и датум одлуке надлежног органа факултета којом је
кандидат одређен за ментора, односно шлана комисије као и наслов рада и име и презиме
кандидата.
12. Зас члана комисије за писање извештаја потребно је навести: име и презиме, звање са датумом
избора, ужу научну област за коју је изабран, као и назив институције у којој је запослен.

Члан 14.
Поступак пред стручним већима
Председник стручног већа може одредити за известиоца, неког од чланова Стручног већа
поводом одређених питања која ће се разматрати на седници.
Председник стручног већа може позвати и неког од потписника извештаја да пред већем
усмено образложи наводе из извештаја на основу којих је дато мишљење и утврђен предлог
комисије.
1. Након разматрања извештаја стручно веће може дати:
 позитивно мишљење за избор наставника, које се доставља Сенату Универзитета на даљи
поступак и одлучивање;
 негативно мишљење на предлог о избору наставника, које се доставља Сенату Универзитета
на даљи поступак и одлучивање;
 вратити факултету достављену документацију за избор наставника, ради измене, допуне или
поновног одлучивања.
2. Стручно веће ће предлог о избору вратити факултету ради измене и допуне, уколико у
извештају нису прецизно наведени подаци на основу којих би се недвосмислено могло
утврдити да ли кандидат испуњава услове за избор у предложено звање.
3. Стручно веће даће негативно мишљење, уколико кандидат не испуњава услове за избор у
предложено звање , прописане Законом и овим правилником.

VI ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ КЉУЧНИХ ПОЈМОВА ИЗ ПРАВИЛНИКА
Члан 15.
За потребе примене овог правилника стручна већа ће уважавати квалификације, садржане у
извештају о избору наставника, полазећи од следећих општих критеријума:
Научним часописом сматра се часопис који испуњава следеће услове:
 да редакциони одбор сачињавају реномирани научно-истраживачки радници;
 да уредник има звање доктора наука, односно да је изузетно признат као научни радник;
 да се приспели радови рецензирају;
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да часопис излази периодично;
да је часопис доступан широј научној јавности;
да је издавач часописа научно друштво, реномирана издавачка или научна организација.

Часопис националног значаја, поред напред наведених услова, треба да испуњава и следеће
услове:
 да је регистрован;
 да садржи абстракте радова на једном од страних језика;
 да се размењује бар са једном страном земљом или се продаје бар у једној страној земљи.
Часопис међународног значаја, поред услова који се односе на водеће домаће часописе и
часописе националног значаја, треба да испуњава и следеће услове:
 да је на основу међународних критеријума разврстан у ову категорију;
 да по квалитету радова, степену цитирања часописа у другим научним радовима и другим
специфичним параметрима за дату област, одговара међународним критеријумима;
 да се радови штампају на неком од светских језика.
Изузетно, у категорију часописа међународног значаја може бити уврштен и часопис који
обрађује искључиво националну проблематику, ако по квалитету радова одговара сличним
часописима признатим као угледним у својој области.
Водећи часопис међународног значаја мора бити на листи Institute for Scientific Information.
Квалификовање научних скупова врши се, такође, по већ утврђеним критеријумима.
Научним скупом међународног значаја сматра се онај скуп који је организован под
покровитељством угледног међународног удружења или институције, а чланови научног комитетa
су из различитих земаља.
Научним скупом националног значаја, сматра се скуп организован под покровитељством
националног удружења или институције.
Научни скуп националног значаја може бити разврстан у категорију научног скупа
међународног значаја, ако на њему учествују научници из других земаља и ако је организатор
научног скупа реномирана научна институција или удружење.
Истакнуте монографије међународног значаја су оне које имају посебан квалитет, јавно
оцењене од стране познатих научних радника у свету или од стране међународне организације, а
штампане су на једном од светских језика.
Монографије међународног значаја су оне које су јавно позитивно оцењене у међународним
размерама, а штампане су на једном од светских језика.
Изузетно, у категорију међународног значаја могу бити уврштене монографије које се
односе искључиво на националну проблематику, ако су високо оцењене од стране признатих
научних радника код нас, а по квалитету одговарају сличним делима у другим земљама.
Монографије националног значаја су оне које су јавно позитивно оцењене од стране
признатих научних радника једне земље.
За потребе примене овог правилника Стручно веће за уметничке области уважаваће
квалификације садржане у извештају о избору наставника, полазећи од Препорука о ближим
условима за избор у звање наставника, Националног савета за високо образовање Републике
Србије.
VII ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
Члан 16.
Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију, задржава звање које је имао
у тренутку пензионисања.
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Наставник из става 1. овог члана, може изводити све облике наставе на мастер академским и
докторским студијама и бити члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова,
односно дисертација на тим студијама, најдуже још две школске године.

VIII ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
Члан 17.
Наставнику у звању редовног, односно ванредног професора који је стекао услове за
одлазак у пензију, може бити продужен радни однос до три школске године.
Веће факултета утврђује предлог за продужетак радног односа наставнику из става 1. овог
члана и доставља га Сенату Универзитета на даљи поступак и одлучивање.
Сенат Универзитета доноси одлуку о продужетку радног односа наставника, за одређену
школску годину.
У време продуженог радног односа, наставник задржава звање које је имао у тренутку
испуњавања услова за одлазак у пензију и не може бити биран у више звање.
Наставник којем је продужен радни однос, задржава све обавезе на основним, мастер и
докторским студијама и може бити члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова,
односно дисертација на тим студијама.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, измењен и допуњен, Одлуком Сената
Универзитета бр. 16-2/13 од 28.01.2016. године, ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана
доношења.
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника објављује се на интернет
страници Универзитета.

ПРЕДСЕДНИК
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА

Проф. др Срећко Милачић, ректор
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
(Свака рубрика мора бити попуњена)

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, са назнаком звања и назива уже научне
области за коју се расписује конкурс:
4. Састав комисије, са назнаком имена и презимена сваког члана, звања,
назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора,
радног статуса и назива факултета на којем је члан комисије запослен:

5. Пријављени кандидати:

II

ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
1. Име, име једног родитеља и презиме:
2. Звање:
3. Датум и место рођења, адреса, општина, република:
4. Садашње запослење, установа или предузеће:
5. Година уписа и завршетка основних студија:
6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама:
7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских
студија:
8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким,
односно магистарским студијама:
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9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
10. Назив докторске дисертације:
11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације:
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:
13. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори
14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација):
III

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

1. Установа, факултет, универзитет или предузеће, трајање запослења и
звање (навести сва):
IV

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

V

НАСТАВНИ РАД
a) Наставни рад пре избора у звање наставника:
1. Избор у звање асистента (година избора)
2. Назив предмета, фонд часова:
3. Поновни избор у звање асистента (од – до, број):
4. Одржавање наставе под менторством (назив предмета, година студија):
б) Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни
професор и редовни професор):
1. Датум избора (поновног избора ) у звање доцента, назив предмета и уже
научне, односно уметничке области
2. Датум избора (поновног избора ) у звање ванредног професора, назив
предмета и уже научне, односно уметничке области
3. Ужа научна, односно уметничка област за избор наставника, назив
предмета, фонд часова на основним, дипломским, специјалистичким и
докторским студијама:
4. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова):
5. Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза
(име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада-навести
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највише пет):
6. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме
докторанта, ужа научна област и назив дисертације-навести највише
пет):
7. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких
радова, магистарских теза и докторских дисертација:
в) Уџбеник у којем је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и,
наслов, година издања и одлука стручног органа):
г)
Остала дидактичка средства (приручник, скрипта, практикум,
збирка задатака и сл.) у којима је кандидат једини аутор или први коаутор
(аутор-и, наслов, година издања и одлука стручног органа):
д)

Награде и признања универзитета, педагошких и научних
асоцијација:

VI

ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ
ОДНОСНО УМЕТНИЧКОМ РАДУ
1. Референце међународног нивоа: највише пет референци у којима је
кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у
међународном часопису, број и година издања часописа, почетна и
последња страница рада у публикацији, самостална или колективна
међународна изложба, уметнички или спортски наступ-датум и место
одржавања):
2. Референце националног нивоа: највише пет референци у којима је
кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у
домаћем часопису, аутор-и, број и година издања часописа, почетна и
последња страница рада у публикацији, самостална или колективна
изложба и уметнички или спортски наступ-датум и место одржавања):
3. Саопштења на скуповима међународног нивоа: највише пет саопштења
у којима је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов
саопштења, почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и
место одржавања):
4. Саопштења на скуповима националног нивоа: највише пет саопштења у
којима је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов
саопштења, почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и
место одржавања):
5. Монографија у којој је кандидат једини аутор или први коаутор (аутори, наслов, година издања и одлука стручног органа):
6. Остали радови или саопштења (навести највише пет):
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VII

СТРУЧНИ РАД
1. Прихваћени или реализовани пројекти, нове сорте, патенти, софтвери,
законски текстови и сл. (назив, година и одлука стучног органа):

VIII

ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД

IX

ОСТАЛО

X

АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног
текста):

XI

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 сваки
кандидат појединачно испуњава услове за избор у одређено звање или не
испуњава.
XII

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

НАПОМЕНА:
Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у
облику обрасца, без сувишног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај, јер се не слаже са
мишљењем већине чланова комисије, дужан је да наведе образложење, односно
разлоге због којих не жели да потпише извештај.
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