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На пснпву шлана 75. став 7. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,27/2018 – други 

закпн, 73/2018 , 67/2019 и 6/2020 други закпн), шлана 78. Закпна п науци и истраживаоима („Сл. гласник 

РС“, бр. 49/209-3), а у складу са шланпм 143. Статута Универзитета у Нпвпм Саду (01-226/1 пд 29.09.2020. 

гпдине) и шланпм 65. став 1. ташка 19. Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад (020-1024 пд 29.06.2018. 

гпдине) Наставнп-наушнп веће Технплпщкпг факултета Нпви Сад, на седници пдржанпј 30.09.2016. 

гпдине дпнпси, на седницама пдржаним 08.06.2018. гпдине и 06.11.2020. гпдине меоа и дппуоује 

 

 

ПРАВИЛНИК П НАЧИНУ И ППСТУПКУ СТИЦАОА ЗВАОА И ЗАСНИВАОА РАДНПГ 

ПДНПСА НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ИСТРАЖИВАЧА 

НА ТЕХНПЛПШКПМ ФАКУЛТЕТУ НПВИ САД 

Ппште пдредбе 

Члан 1. 

Овим Правилникпм уређује се нашин и ппступак стицаоа зваоа и засниваоа раднпг пднпса 

наставника, сарадника и истраживаша на Технплпщкпм факултету Нпви Сад (у даљем тексту: Правилник) 

у складу са важећим пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу, Закпна п науци и истраживаоима, 

Статута Факултета, Правилника п нашину и ппступку стицаоа зваоа и засниваоа раднпг пднпса 

наставника Универзитета у Нпвпм Саду и Правилника п ближим минималним услпвима за избпр у 

зваое наставника Универзитета у Нпвпм Саду. 

Члан 2. 

Универзитет у Нпвпм Саду (у даљем тексту: Универзитет) пбавља избпр наставника у зваое 

дпцента, ванреднпг прпфеспра и редпвнпг прпфеспра, а на пснпву утврђенпг предлпга Избпрнпг већа 

Факултета (у даљем тексту: Избпрнп веће). 

Технплпщки факултет Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет) пбавља избпр сарадника у зваое 

сарадника у настави, асистента и асистента са дпктпратпм. 

Наставници и сарадници се бирају за ужу наушну пбласт кпју је утврдип Сенат Универзитета на 

предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета (у даљем тексту Наставнп- наушнп веће). 

Факултет пбавља избпр у истраживашка зваоа истраживаш приправник и истраживаш сарадник, 

без засниваоа раднпг пднпса. 

Факултет утврђује предлпг за избпр у наушна зваоа наушни сарадник, вищи наушни сарадник и 

наушни саветник, без засниваоа раднпг пднпса. 

Факултет пбавља избпр у зваое наставника странпг језика. 

Члан 3. 

Лице изабранп у зваое редпвнпг прпфеспра стише зваое и заснива радни пднпс на 

непдређенп време. 

Лице изабранп у зваое дпцента и ванреднпг прпфеспра стише зваое и заснива радни пднпс на 

перипд пд пет гпдина, са мпгућнпщћу ппнпвних избпра у истп зваое. 

Лице изабранп у зваое наставник странпг језика стише зваое и заснива радни пднпс на перипд 

пд пет гпдина, са мпгућнпщћу ппнпвних избпра. 

Лице изабранп у зваое асистента и асистента са дпктпратпм стише зваое и заснива радни 

пднпс на перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра на јпщ три гпдине. 

Лице изабранп у зваое сарадника у настави стише зваое и заснива радни пднпс на перипд пд 

гпдину дана, уз мпгућнпст прпдужаваоа угпвпра за јпщ једну гпдину у тпку трајаоа студија, а најдуже дп 

краја щкплске гпдине у кпјпј се студије заврщавају. 

Наставник мпже бити изабран у вище наставнишкп зваое пре истека времена на кпје је 

изабран, акп је ппнпвп изабран у истп зваое, за исту ужу наушну пбласт и акп је за време трајаоа 

ппнпвнпг избпрнпг перипда у истп зваое испунип све предвиђене услпве за избпр у вище зваое. 

Асистент и асистент са дпктпратпм мпже бити изабран у зваое дпцента пре истека избпрнпг 

перипда, акп је испунип услпве за избпр у зваое дпцента. 
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Ппступак избпра у зваое и засниваое раднпг пднпса наставника и сарадника 

Члан 4. 

Декан Факултета (у даљем тексту: Декан) дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса за стицаое 

зваоа и засниваое раднпг пднпса наставника и сарадника (у даљем тексту: Кпнкурс) 

Одлука п расписиваоу Кпнкурса садржи: зваое/зваоа и ужу наушну пбласт, назнаку да ли се 

радни пднпс заснива са пуним или непуним радним временпм, назива щтампанпг јавнпг гласила где 

ће се пбјавити кпнкурс, назив катедре надлежнe за ужу наушну пбласт у кпјпј се бира 

наставник/сарадник и рпк дп када треба да се дпстави предлпг Кпмисије за писаое реферата п 

пријављеним кандидатима за избпр у зваое наставника и сарадника (у даљем тексту: Кпмисија за 

избпр) и предлпг Кпмисије за приступнп предаваое у слушају избпра наставника у зваое дпцента. 

Члан 5. 

Кпнкурс је јавни и пбјављује се у щтампаним јавним гласилима. 

Кпнкурс садржи: ппщте и ппсебне услпве кпје кандидати треба да испуне, ужу наушну пбласт 

за кпју се бирају, назнаку да ли се радни пднпс заснива са пуним или непуним радним временпм, рпк 

за пријаву и дпкумента кпја кандидати прилажу кап дпказ да испуоавају услпве кпји су прпписани 

Правилникпм. 

Рпк за пријаву кандидата на Kпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса. 

Члан 6. 

На пснпву пдлуке Декана п расписиваоу Кпнкурса, катедра надлежна за ужу наушну пбласт за 

кпју је дпнета пдлука п расписиваоу Кпнкурса, предлаже, у задатпм рпку, шланпве Кпмисије за избпр 

кап и Кпмисију за приступнп предаваое у слушају избпра наставника у зваое дпцента. 

Кпмисију за избпр шине три, пднпснп, пет наставника у истпм или вищем зваоу пд зваоа за 

кпји се пбавља избпр пд кпјих је већина из пдгпварајућих наушних пбласти кпјпј припада ужа наушна 

пбласт за кпју се расписује Кпнкурс, дпк најмаое један шлан мпра бити из уже наушне пбласти за кпју се 

расписује Кпнкурс. 

Већину шланпва Кпмисије за избпр шине наставници заппслени на Факултету, дпк препстале 

шланпве шине наставници заппслени на другпј акредитпванпј виспкпщкплскпј устанпви.  

Укпликп се за шлана Кпмисије за избпр из става 2 пвпг шлана, именује прпфеспр емеритус или 

шлан САНУ у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп зваое, Кпмисију за 

избпр шини пет шланпва пд кпјих су три наставника заппслена на Факултету, један наставник заппслен 

на другпј акредитпванпј виспкпщкплскпј устанпви и један прпфеспр емеритус или шлан САНУ у раднпм 

саставу, кпји је пре пензипнисаоа имап наставнп или наушнп зваое. 

У слушају када се кандидат бира за ужу наушну пбласт за кпју Факултет није матишан, Кпмисију 

за избпр шине три, пднпснп, пет наставника у истпм или вищем зваоу пд зваоа за кпји се пбавља избпр 

пд кпјих је већина из пдгпварајућих наушних пбласти кпјпј припада ужа наушна пбласт за кпју се 

расписује Кпнкурс, дпк најмаое један шлан мпра бити из уже наушне пбласти за кпју се расписује 

Кпнкурс. 

У слушају када се кандидат бира за ужу наушну пбласт за кпју Факултет није матишан, најмаое 

један шлан Кпмисије за избпр мпра бити заппслен на Факултету и најмаое један шлан Кпмисије за избпр 

мпра бити заппслен на другпј акредитпванпј виспкпщкплскпј устанпви. 

Наставнп-наушнп веће дпнпси пдлуку п интернпм признаваоу ужих наушних пбласти за 

наставнике кпји имају избпр у зваое пп претхпдним ужим наушним пбластима. 

Кпмисију за приступнп предаваое шине два наставника из наушне пбласти за кпју је расписан 

Кпнкурс кпји су уједнп и шланпви Кпмисије за избпр, а пп функцији и Прпдекан за наставу и Председник 

студентскпг парламента. 

У слушају да надлежна катедра не предлпжи Кпмисије у задатпм рпку, Декан предлаже 

Кпмисије. 

Члан 7. 

Кпмисију за избпр кап и Кпмисију за приступнп предаваое именује Избпрнп веће на предлпг 

катедре или Декана, у рпку пд петнаест дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса. 

Када Избпрнп веће пдлушује п именпваоу Кпмисије за избпр, Избпрнп веће шине наставници 
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у истпм и вищем зваоу пд зваоа за кпје се расписује Кпнкурс. 

Приступнп предаваое је пбавезни елемент у пквиру услпва за избпр у зваое дпцента и 

прганизује се у складу с пвим Правилникпм. 

Тема приступнпг предаваоа не сме да буде из пбласти (теме) дпктпрске дисертације 

пријављених кандидата. 

Тему утврђује Кпмисија за приступнп предаваое на пснпву садржаја уже наушне пбласти за 

кпју је ппкренут ппступак избпра у зваое, у рпку пд 7 дана пд дана истека Кпнкурса. 

Акп се на Кпнкурс пријави вище кандидата, сваки пд оих дпбија исту тему. 

Декан прганизује ппступак за пцену и утврђује термин приступнпг предаваоа, такп да 

перипд за припрему предаваоа не сме бити краћи пд 15, нити дужи пд 30 дана пд дана утврђиваоа 

теме. 

Пријављене кандидате п теми, датуму, времену и месту пдржаваоа приступнпг предаваоа 

пбавещтава Декан прекп Струшних служби Факултета. 

Приступнп предаваое је јавнп, псим за пстале кандидате, укпликп их има. 

Сваки кандидат има на распплагаоу временски перипд пд 30 минута за излагаое на задату 

тему, накпн шега следи дискусија са Кпмисијпм за приступнп предаваое у трајаоу дп 15 минута. 

За кандидата кпји се не пдазпве на Приступнп предаваое сматра се да је пдустап пд пријаве, 

щтп Кпмисија за приступнп предаваое дпкументује крпз Записник п приступнпм предаваоу. 

Записник п приступнпм предаваоу пбавезнп садржи и ппдатке п пријављеним кандидатима, 

оихпвпм присуству и ппјединашнпј пцени свих шланпва Кпмисије за приступнп предаваое кап и 

прпсешнпј пцени за свакпг кандидата ппнапспб.  

Чланпви Кпмисије за пцену приступнпг предаваоа пцеоују предаваое кандидата пценпм пд 

5 дп 10. На пснпву ппјединашних пцена свих шланпва Кпмисије за приступнп предаваое израшунава се 

прпсешна пцена. Кандидат кпји дпбије пцену 5 пд једнпг шлана кпмисије, пцeоује се кпнашнпм пценпм 

5 (незадпвпљава). 

Приступнп предаваое кандидата се сматра ппзитивнп пцеоеним акп је прпсешна пцена за 

приступнп предаваое једнака или већа пд 7,5. 

Оцена пбухвата укупан нашин излагаоа кандидата (пдгпвпр на задату тему, ппказану 

склпнпст ка педагпщкпм раду, кпмпетентнпст и вещтине у пренпщеоу знаоа, упптребу савремених 

метпда и техника и слишнп). 

Записник п приступнпм предаваоу шини саставни деп Кпнкурсне дпкументације кпја се 

дпставља Кпмисији за избпр најкасније у рпку пд три дана пд дана пдржаваоа приступнпг предаваоа. 

Члан 8. 

Кпмисија за избпр је дужна да у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за пријаву на кпнкурс, 

пднпснп, за избпр у зваое дпцента у рпку пд 30 дана пд дана реализације Приступнпг предаваоа, 

ппднесе Реферат п кандидатима за избпр у зваое (у даљем тексту: Реферат) на прпписанпм пбрасцу. 

Акп Кпмисија за избпр не ппднесе Реферат у рпку из става 1 пвпг шлана, Кпмисија за избпр 

мпже да ппднесе писани захтев са пбразлпжеоем за прпдужеое рпка за дпставу Реферата. Укпликп 

аргументи и шиоенице наведене у пбразлпжеоу буду пбјективне и прихватљиве, Избпрнп веће мпже 

рпк за дпстављаое Реферата прпдужити за 15 дана. Укпликп Избпрнп веће утврди да аргументи и 

шиоенице наведене у пбразлпжеоу нису пбјективни и прихватљиви, Избпрнп веће на предлпг Декана 

пбразује нпву Кпмисију за избпр. 

Члан 9. 

Кпмисија за избпр сашиоава Реферат на пбрасцима кпје прпписује Универзитет. 

Минимални критеријуми за избпр наставника, сарадника и истраживаша Технплпщкпг 

факултета Нпви Сад шине саставни деп Правилника (Прилпг 1.) 

У слушају да се кандидат бира у зваое наставника за уже наушне пбласти ван Ппља 

технишкп-технплпщких наука кандидат треба да испуни услпве предвиђене важећим Правилникпм п 

ближим минималним услпвима за избпр у зваое наставника на Универзитету у Нпвпм Саду предвиђене 

за пдгпварајуће ппље. 
Реферат садржи пптпуне и правилнп разврстане резултате рада, са анализпм рада и 

мищљеоем п испуоенпсти услпва за избпр у пдгпварајуће зваое свакпг кандидата и предлпг за избпр 
кандидата у пдређенп зваое. 

Правнпј и ппщтпј служби Факултета дпставља се пптписан Реферат у пет примерака кап и 
непптписана електрпнска верзија Реферата у PDF фпрмату. 
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Члан 10. 

Реферат се ставља на увид јавнпсти пбјављиваоем на интернет страници Универзитета, 

интернет страници Факултета и у Библиптеку Факултета у трајаоу пд 30 дана. 

Обавещтеое п пбјављиваоу Реферата из претхпднпг става истише се на пгласнпј табли 

Факултета. 

Члан 11. 

У ппступку избпра у зваоа наставника и сарадника, мпгу се ппднети примедбе на Реферат. 
Примедбе на реферат дпстављају се у щтампанпм пблику Избпрнпм већу у рпку пд 30 дана пд 

дана стављаоа Реферата на интернет страницу Универзитета ради увида јавнпсти.  
Анпнимне примедбе и примедбе упућене електрпнскпм ппщтпм Избпрнпм већу не узимају се 

у разматраое. 
Председник Избпрнпг већа у рпку пд 8 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое примедби, 

дпставља ппднете примедбе Кпмисији за избпр. 
Кпмисија за избпр је дужна да, у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа примедби, дпстави 

Избпрнпм већу изјащоеое на примедбе из става 2. пвпг шлана. 
Избпрнп веће је дужнп да размптри примедбе из става 2. пвпг шлана и изјащоеое Кпмисије из 

става 5. пвпг шлана и пбразлпжи разлпге усвајаоа, пднпснп неприхватаоа примедби. 
 
Утврђиваое предлпга за избпр у зваое наставника 

Члан 12. 

Избпрнп веће дпнпси пдлуку п утврђиваоу предлпга кандидата за избпр у зваое наставника 

на пснпву предлпга Кпмисије за избпр.  

У ппступку утврђиваоа предлпга кандидата за избпр у зваое наставника за уже наушне пбласти 

за кпје Факултет није матишан мпра се прибавити мищљеое матишнпг факултета. 

Одлуку п утврђиваоу предлпга за избпр у зваое наставника дпнпсе шланпви Избпрнпг већа из 

реда наставника у истпм и вищем зваоу. 

Акп Кпмисија за избпр не предлпжи ни једнпг кандидата пријављенпг на расписани Кпнкурс за 

избпр у зваое наставника и Избпрнп веће усвпји такав Реферат, Декан п тпме пбавещтава Сенат 

Универзитета и расписује нпви Кпнкурс за избпр наставника. 

Акп Избпрнп веће не дпнесе пдлуку п утврђиваоу предлпга за избпр кандидата кпјег је 

предлпжила Кпмисија, Декан п тпме пбавещтава Сенат Универзитета и расписује нпви Кпнкурс за 

избпр наставника. 

У рпку пд 7 дана пд дана дпстављаоа пдлуке, кандидати пријављени на Кпнкурс мпгу 

улпжити пригпвпр Декану, са пбразлпжеоем и предлпгпм да Избпрнп веће преиспита свпју пдлуку. 

Избпрнп веће пдлушује п пригпвпру у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа пригпвпра. 

Одлука Избпрнпг већа пп пригпвпру је кпнашна. 

 

Члан 13. 

На пснпву пдлуке Избпрнпг већа п утврђенпм предлпгу за избпр наставника, Декан дпставља 

захтев Сенату Универзитета за избпр наставника на пбрасцу кпји прпписује Универзитет. 

Уз захтев из става 1. пвпг шлана, Декан дпставља: 

1. пдлуку Избпрнпг већа п утврђиваоу предлпга за избпр у зваое наставника;  

2. Реферат Кпмисије за избпр на прпписанпм пбрасцу;  

3. дпстављене примедбе на Реферат и изјащоеое Кпмисије за избпр на примедбе акп их 

је билп у тпку стављаоа Реферата на увид јавнпсти; 

4. мищљеое матишнпг факултета акп је утврђен предлпг за избпр наставника на 

нематишнпм факултету. 

 

Акта из става 2. пвпг шлана Декан дпставља и путем електрпнске ппщте. 

Дпкументацију Факултета из става 1. и 2. пвпг шлана разматрају пдгпварајућа струшна већа кпја 

пбразује Сенат Универзитета пп наушним, пднпснп уметнишким пбластима ради даваоа мищљеоа 

Сенату Универзитета п предлпгу за избпр у зваое наставника. 

 

Члан 14. 

Сенат Универзитета дпнпси пдлуку п избпру у зваое предлпженпг кандидата, пдлуку да се 
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предлпжени кандидат не изабере у зваое или закљушак п пдлагаоу дпнпщеоа пдлуке укпликп је 

пптребнп дпдатнп ппјащоеое релевентних шиоеница пд Избпрнпг већа или надлежнпг струшнпг већа. 

Декан прекп Струшних служби Факултета дпставља пдлуку п избпру у зваое наставника 

кандидатима пријављеним на Кпнкурс. 

 

Члан 15. 

Са лицем изабраним у зваое наставника угпвпр п раду закљушује Декан у складу са Закпнпм п 

виспкпм пбразпваоу, прпписима п раду, Статутпм и другим ппщтим актима Факултета и Универзитета. 

Избпр у зваое сарадника 

 

Члан 16. 

Избпрнп веће дпнпси пдлуку п избпру у зваое сарадника на пснпву Реферата Кпмисије за 

избпр са изјащоеоем Кпмисије за избпр п евентуалним примедбама. 

Одлуку п избпру кандидата у зваое сарадника дпнпсе сви шланпви Избпрнпг већа. 

У рпку пд 7 дана пд дана дпстављаоа пдлуке, кандидати пријављени на кпнкурс мпгу 

улпжити пригпвпр Декану са пбразлпжеоем и предлпгпм да Избпрнп веће преиспита свпју пдлуку. 

Избпрнп веће пдлушује п пригпвпру у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа пригпвпра. 

Одлука Избпрнпг већа пп пригпвпру је кпнашна. 

 

Члан 17. 

Декан прекп Струшних служби Факултета дпставља пдлуку п избпру у зваое сарадника 

кандидатима пријављеним на Кпнкурс. 

Члан 18. 

Са лицем изабраним у зваое сарадника угпвпр п раду закљушује Декан Факултета у складу са 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, прпписима п раду, Статутпм и другим ппщтим актима Факултета и 

Универзитета. 

Утврђиваое предлпга за избпр у научна зваоа и избпр у истраживачка зваоа 

Члан 19. 
Свакп лице кпје сматра да испуоава услпве прпписане Закпнпм п науци и истраживаоима, 

мпже да ппднесе захтев за ппкретаое ппступка за избпр у наушнп, пднпснп истраживашкп зваое на 
Факултету. 

Истраживаши заппслени на Факултету захтев ппднпсе, искљушивп, на Факултету. 
Изузетнп, истраживаш мпже ппднети захтев и другпм факултету, акп факултет где је 

истраживаш заппслен нема кпмпетентнп Наставнп-наушнп веће за пбласт кандидата, уз пбразлпженп 
мищљеое Наставнп-наушнпг већа факултета где је истраживаш заппслен. 

Ппступак избпра у наушнп, пднпснп истраживашкп зваое ппкреће Наставнп-наушнп веће у рпку 
пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева за избпр у наушнпистраживашкп зваое. 

Ради спрпвпђеоа ппступка за стицаое зваоа истраживаш приправник Наставнп-наушнп веће 
утврђује испуоенпст услпва за избпр у зваое истраживаш приправник и дпнпси пдлуку п избпру на истпј 
седници. 

Ради спрпвпђеоа ппступка за стицаое наушнпг зваоа и зваоа истраживаш сарадник, на 
предлпг надлежне катедре Наставнп-наушнп веће приликпм ппкретаоа ппступка за избпр у зваое, 
пбразује кпмисију пд најмаое три шлана кпји имају наставнп, пднпснп наушнп зваое у наушнпј пбласти у 
кпјпј кандидат стише зваое. 

Чланпви кпмисије не мпгу бити у нижем зваоу пд зваоа у кпје се бира кандидат. Кпд избпра у 
наушна зваоа најмаое један шлан кпмисије мпра бити заппслен на Факултету и најмаое један шлан 
кпмисије мпра бити заппслен на другпј наушнпистраживашкпј прганизацији. 

Кпмисија је дужна да у рпку пд 30 дана пд када је пбразпвана ппднесе Наставнп-наушнпм већу 
Извещтај. 

Извещтај п пријављеним кандидатима за избпр у зваоe ставља се на увид јавнпсти 
пбјављиваоем на интернет страници Факултета и у Библиптеку Факултета у трајаоу пд 30 дана. 

Одлуку п избпру у зваое истраживаш сарадник дпнпси Наставнп-наушнп веће већинпм пд 
укупнпг брпја шланпва. 

Одлуку п предлпгу за избпр, пднпснп реизбпр у наушнп зваое дпнпси Наставнп-наушнп веће 
већинпм пд укупнпг брпја шланпва кпји имају правп да пдлушују п избпру, пднпснп реизбпру у наушнп 
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зваое. 
Правп да пдлушују п предлпгу за избпр из претхпднпг става имају истраживаши кпји су у истпм 

или вищем наушнпм зваоу или еквивалентнпм наставнпм зваоу у пднпсу на зваое за кпје се кандидат 
бира. 

Одлуку п предлпгу за избпр, пднпснп реизбпр у наушнп зваое са пдгпварајућпм 
дпкументацијпм Наставнп-наушнп веће дпставља пдгпварајућем наушнпм пдбпру или кпмисији, у 
зависнпсти за кпје се зваое предлаже избпр, пднпснп реизбпр. 

 

Члан 20. 

Декан прекп Струшних служби Факултета кандидату дпставља пдлуку п избпру у истраживашкп 

зваое. 

Избпр у зваое наставника странпг језика 

Члан 21. 

Ппступак избпра у зваое наставника странпг језика спрпвпди се аналпгнп ппступку за избпр у 

зваое сарадника. 

Одлуку п избпру у зваое наставника странпг језика дпнпси Избпрнп веће на пснпву извещтаја 

Кпмисије за избпр. 

Кпмисију за избпр наставника странпг језика шине три наставника Факултета кпју именује 

Избпрнп веће на предлпг Декана. 

Са лицем изабраним у зваое наставника странпг језика Декан закљушује угпвпр п раду на 

перипд пд пет гпдина, са мпгућнпщћу ппнпвних избпра. 

 
Ппступак ангажпваоа гпстујућег прпфеспра 

Члан 22. 

Услпви и нашин ангажпваоа гпстујућег прпфеспра утврђени су закпнпм и ппщтим актима 

Универзитета. 

Прелазне и завршне пдредбе 

Члан 23. 

Лица изабрана у зваое асистента и асистента са дпктпратпм у складу са прпписима кпји су 

важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу мпгу бити јпщ једнпм изабрана у истп зваое 

на избпрни перипд пд 3 (три) гпдине. 

Члан 24. 

За кпнкурсе за избпре у зваоа наставника расписане дп 01.10.2018. гпдине, важе 

квантитативни минимални критеријуми Факултета предвиђени Правилникпм п нашину и ппступку 

стицаоа зваоа и засниваоа раднпг пднпса наставника, сарадника и истраживаша (пд 19.02.2010. гпдине 

са изменама и дппунама усвпјеним на седницама 21.10.2011, 04.05.2012, 15.06.2012. и 10.10.2014. 

гпдине) за избпре у зваое кпји нису у супрптнпсти са важећим Правилникпм п ближим минималним 

услпвима за избпр у зваоа наставника на Универзитету у Нпвпм Саду. 

Члан 25. 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет страници и 

пгласнпј табли Факултета. 

Ступаоем на снагу пвпг правилника, престаје да важи Правилник п нашину и ппступку стицаоа 

зваоа и засниваоа раднпг пднпса наставника, сарадника и истраживаша (пд 19.02.2010, са изменама и 

дппунама усвпјеним на седницама 21.10.2011, 04.05.2012, 15.06.2012. и 10.10.2014. гпдине). 

Председник Наставнп - наушнпг већа Факултета 

Прпф. др Биљана Пајин
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ПРИЛПГ 1. 

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ИСТРАЖИВАЧА 

НА ТЕХНПЛПШКПМ ФАКУЛТЕТУ НПВИ САД 

А 

Пснпвне пдредбе 

Избпр у зваое наставника заснива се на пствареним и мерљивим резултатима целпкупнпг 

рада кандидата за избпр у зваое, кпји се исказују у следећим услпвима: 

1. Опщти услпв: 

1.1. Наушни назив дпктпра наука за наушну пбласт за кпју се бира. 

2. Обавезни услпви: 

2.1. Сппспбнпст за наставни рад или резултати у наставнпм раду у претхпднпм избпрнпм 

перипду и 

2.2. Сппспбнпст за наушнп-истраживашки рад или резултати у наушнп- истраживашкпм раду 

у претхпднпм избпрнпм перипду. 

3. Избпрни услпв: 

3.1. Струшнп-прпфесипнални дппринпс, 

3.2. Дппринпс академскпј и щирпј заједници и 

3.3. Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким институцијама у земљи 

и инпстранству. 

Обавезни елементи дефинисани су Минималним услпвима дпнетим пд стране Наципналнпг 

савета за виспкп пбразпваое (у даљем тексту: Минимални услпви НСВО) и Правилникпм п ближим 

минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на Универзитету у Нпвпм Саду, кпјим су 

дефинисани и избпрни услпви. 

Минимални критеријуми за пцену испуоенпсти услпва за 

избпр у зваое дпцента 

 

Б 
 

Кандидат кпји се бира у зваое дпцента, треба да испуни следеће услпве: 

1. Опщти услпв: 

1.1. Наушни назив дпктпра наука за наушну пбласт за кпју се бира, стешен на 

акредитпванпм универзитету и акредитпванпм студијскпм прпграму у земљи или 

наушни назив дпктпр наука стешен заврщаваоем дпктпрских студија, пднпснп 

пдбранпм дпктпрске дисертације пре ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу 

или диплпма дпктпра наука стешена у инпстранству, призната у складу са Закпнпм п 

виспкпм пбразпваоу. 

2. Обавезни услпви: 

2.1. Приступнп предаваое из уже наушне пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд 

стране Кпмисије за пцену приступнпг предаваоа, 

2.2. Ппзитивна пцена претхпднпг педагпщкпг рада (укпликп је ппстпјап педагпщки рад) 

дпбијена у складу са Преппрукпм НСВО и мищљеоа студената фпрмиранпг у складу 

са ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

2.3. Наушни, пднпснп струшни радпви из наушне пбласти за кпју се бира, пбјављени у 

наушним шаспписима или збпрницима, са рецензијама: 

2.3.1. најмаое 12 бпдпва, пд шега мпра бити најмаое 8 пснпвних бпдпва из групе 

М10, М20, М31, МЗЗ, М40, М51-53, М80 и М90, дпк пстали бпдпви мпгу бити 
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из групе дппунских бпдпва (М32, М34, М35 и М61- 65), кап и псталих група из 

Табеле 1 у прилпгу, изузев групе М70, 

2.3.2. један деп бпдпва мпра бити реализпван најмаое крпз два рада пбјављена у 

међунарпдним шаспписима са SCI листе (М21, М22 или М23). Од 1.10.2018. 

гпдине кандидат мпра на једнпм раду бити први аутпр или кпресппдент. 

3. Избпрни услпви: 

3.1. Струшнп-прпфесипнални дппринпс: 

3.1.1. Ушещће у наушним прпјектима, 

3.1.2. Стипендиста Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, 

3.1.3. Аутпр или кпаутпр прихваћенпг патента или технишкпг рещеоа. 

3.2. Дппринпс академскпј и щирпј заједници: 

3.2.1. Чланствп у наушним или струшним удружеоима, 

3.2.2. Вплпнтерски рад (у пквиру центара Факултета или Универзитета, али и 

центара за пружаое ппмпћи разлишитим вулнерабилним групама), 

3.2.3. Рад на пппуларизацији науке (ушещће на фестивалима науке, раду Петнице и 

других инстраживашких центара и сл.), 

3.2.4. Ушещће у реализацији прпграма за щиру друщтвену заједницу (едукација, 

превенција, истраживашки рад...). 

3.3. Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким, институцијама у земљи 

и инпстранству: 

3.3.1. Ушещће у прпграмима размене, 

3.3.2. Излагаое на међунарпдним наушним прпграмима, 

3.3.3. Ппстдпктпрске студије у инпстранству. 

За сваки следећи избпр у зваое дпцента неппхпднп је испунити минималне критеријуме кпји 

важе за избпр у истп зваое. 

Минимални критеријуми за 
пцену испуоенпсти услпва за избпр у зваое ванреднпг прпфеспра 

 
В 

 

Кандидат кпји се бира у зваое ванреднпг прпфеспра треба да испуни следеће услпве 
 
1. Опщти услпв: 

1.1. Испуоени услпви за избпр у зваое дпцента (псим за претхпднп биранпг дпцента). 

2. Обавезни услпви: 

2.1. Искуствп у педагпщкпм раду са студентима и 

2.2. Ппзитивна пцена претхпднпг педагпщкпг рада дпбијена у скпаду са Преппрукпм 

НСВО и мищљеоа студената фпрмиранпг у складу са ппщтим актпм Универзитета и 

Факултета. 

2.3. Наушни, пднпснп струшни радпви из наушне пбласти за кпју се бира, пбјављени у 

наушним шаспписима или збпрницима, са рецензијама: 

2.3.1. најмаое 20 бпдпва, пд шега мпра бити најмаое 16 пснпвних бпдпва из групе 

М10, М20, М31, МЗЗ, М40, М51-53, М80 и М90, дпк пстали бпдпви мпгу бити 

из групе дппунских бпдпва (М32, М34, М35 и М61- 65), кап и псталих група из 

Табеле 1 у прилпгу, изузев групе М70, 

2.4. један деп бпдпва мпра бити реализпван најмаое крпз шетири рада пбјављена у 

међунарпдним шаспписима са SСI листе (М21, М22 или М23), пд кпјих су минимум 

два категприје М21 или М22. Од 1.10.2018. гпдине кандидат мпра на једнпм раду 

пбјављенпм у међунарпднпм шасппису са SCI листе (М21, М22 или М23) бити први 

аутпр или кпресппдент. 

2.5. Оригиналнп струшнп пствареое (прпјекат, студија, технишкп рещеое, патент, 

пригинални метпд, нпва спрта и сл.) пднпснп рукпвпђеое или ушещће у наушним 

прпјектима, 
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2.6. Најмаое једна пд наведених публикација: пбјављена мпнпграфија, учбеник, збирка 

задатака или практикум из пбласти за кпју се бира, 

2.7. Најмаое 5 хетерпцитата у радпвима пбјављеним у дпмаћим или међунарпдним 

шаспписима или мпнпграфијама (резултати пстварени у целпкупнпм наушнпм раду). 

3. Избпрни услпви: 

3.1. Струшнп-прпфесипнални дппринпс: 

3.1.1. Рукпвпђеое наушним прпјектима, 

3.1.2. Чланствп у уређивашкпм пдбпру наушнпг шаспписа, 

3.1.3. Чланствп у прпграмскпм или прганизаципнпм пдбпру наушне кпнференције, 

3.1.4. Израда прпфесипналних експертиза, рецензираое радпва у међунарпдним 

шаспписима, 

3.1.5. Аутпр или кпаутпр патента или технишкпг рещеоа. 

3.2. Дппринпс академскпј и щирпј заједници: 

3.2.1. Впђеое наушних или струшних удружеоа, 

3.2.2. Ушещће у раду пргана управљаоа на факултету (ННВ, Савет) или Универзитету 

(струшна већа, пдбпри, Сенат, Савет), 

3.2.3. Ушещће у изради стратещких дпкумената на нивпу Универзитета или 

Републике (стратегије, закпни, правилници и сл.), 

3.2.4. Ушещће у кпмисијама за избпр у зваое наставника, 

3.2.5. Рад на пппуларизацији науке (ушещће на фестивалима науке, раду Петнице и 

других истраживашких центара и сл.) 

3.3. Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким, институцијама у земљи 

и инпстранству: 

3.3.1. Ушещће у прпграмима наставне и наушне размене, 

3.3.2. Ушещће на прпјектима кпји се реализују у сарадои са другим 

универзитетима, 

3.3.3. Гпстујући прпфеспр на другим универзитетима, 

3.3.4. Ушещће у реализацији заједнишкпг студијскпг прпграма с другим 

универзитетима, 

3.3.5. Ппстдпктпрске студије у инпстранству. 

За сваки следећи избпр у зваое ванреднпг прпфеспра неппхпднп је испунити минималне 

критеријуме, псим 2.6. кпји важе за избпр први пут у пвп зваое. 

Минимални критеријуми за 
пцену испуоенпсти услпва за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра 
 

Г 
 

Кандидат кпји се бира у зваое редпвнпг прпфеспра треба да испуни следеће услпве: 

1. Опщти услпви: 

1.1. Испуоени услпви за избпр у зваое ванреднпг прпфеспра (псим за претхпднп биранпг 

ванреднпг прпфеспра). 

2. Обавезни услпви: 

2.1. Искуствп у педагпщкпм раду са студентима, 

2.2. Ппзитивна пцена претхпднпг педагпщкпг рада дпбијена у складу са Преппрукпм НСВО 

и мищљеоа студената фпрмиранпг у складу са ппщтим актпм Универзитета и 

Факултета 

2.3. Наушни, пднпснп струшни радпви из наушне пбласти за кпју се бира, пбјављени у 

наушним шаспписима или збпрницима, са рецензијама: 

2.3.1. најмаое 30 бпдпва, пд шега мпра бити најмаое 24 пснпвних бпдпва из групе 

М10, М20, М31, МЗЗ, М40, М51-53, М80 и М90, дпк пстали бпдпви мпгу бити из 

групе дппунских бпдпва (М32, М34, М35 и М61-65), кап и псталих група из 

Табеле 1 у прилпгу, изузев групе М70,  
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2.3.2. један деп бпдпва мпра бити реализпван најмаое крпз щест радпва пбјављених 

у међунарпдним шаспписима са SСI листе (М21, М22 или М23), пд кпјих су 

минимум три категприје М21 или М22. Од 1.10.2018. гпдине кандидат мпра на 

два рада пбјављена у међунарпдним шаспписима са SСI листе (М21, М22 или 

М23) бити први аутпр или кпресппдент. 

2.4. Оригиналнп струшнп пствареое (прпјекат, студија, технишкп рещеое, патент, 

пригинални метпд, нпва спрта и сл.) пднпснп рукпвпђеое или ушещђе у наушним 

прпјектима, 

2.5. Најмаое једна пд наведених публикација: пбјављена мпнпграфија, учбеник, збирка 

задатака или практикум из пбласти за кпју се бира, 

2.6. Једнп пленарнп предаваое на међунарпднпм или дпмаћем наушнпм скупу или два 

саппщтеоа на међунарпднпм или дпмаћем скупу, 

2.7. Најмаое 15 хетерпцитата у радпвима пбјављеним у дпмаћим или међунарпдним 

шаспписима или мпнпграфијама (резултати пстварени у целпкупнпм наушнпм раду), 

2.8. Резултати у развпју наушнпнаставнпг ппдмлатка на факултету, кпје ппдразумева 

ментпрствп у пдбраоенпј дпктпрскпј дисертацији. 

2.9. Ушещће у кпмисији за пдбрану три заврщна рада на специјалистишким, пднпснп 

мастер академским студијама и једнпг заврщнпг рада на дпктпрским академским 

студијама. 

3. Избпрни услпви: 

3.1. Струшнп-прпфесипнални дппринпс: 

3.1.1. Рукпвпђеое наушним прпјектима, 

3.1.2. Чланствп у уређивашкпм пдбпру наушнпг шаспписа, 

3.1.3. Чланствп у прпграмскпм или прганизаципнпм пдбпру наушне кпнференције, 

3.1.4. Израда прпфесипналних експертиза, рецензираое радпва у међунарпдним 

шаспписима 

3.1.5. Аутпр или кпаутпр патента или технишкпг рещеоа. 

3.2. Дппринпс академскпј и щирпј заједници: 

3.2.1. Впђеое наушних или струшних удружеоа, 

3.2.2. Ушещће у раду пргана управљаоа на факултету (ННВ, Савет) или Универзитету 

(струшна већа, пдбпри, Сенат, Савет), 

3.2.3. Ушещће у изради стратещких дпкумената на нивпу Универзитета или Републике 

(стратегије, закпни, правилници и сл.), 

3.2.4. Ушещће у кпмисијама за избпр у зваое наставника, 

3.2.5. Рад на пппуларизацији науке (ушещће на фестивалима науке, раду Петнице и 

других истраживашких центара и сл.) 

3.3. Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнп-истраживашким, институцијама уземљи 

и инпстранству: 

3.3.1. Ушещће у прпграмима наставне и наушне размене, 

3.3.2. Ушещће на прпјектима кпји се реализују у сарадои са другим универзитетима, 

3.3.3. Гпстујући прпфеспр на другим универзитетима, 

3.3.4. Ушещће у реализацији заједнишкпг студијскпг прпграма с другим 

универзитетима, 

3.3.5. Ппстдпктпрске студије у инпстранству. 

 
Пбразлпжеое избпрних критеријума за избпр у зваое наставника 

 
Д 

 

Кандидат за избпр у зваое наставника мпра у претхпднпм избпрнпм перипду (тп је перипд 
пд ппследоег избпра у зваое; за први избпр у зваое дпцента тп је целпкупан претхпдни перипд) да 
испуни најмаое једну пдредницу из билп кпја два пд три избпрна услпва (ставка 3.1, 3.2. и 3.3. 
пдељака Б, В и Г), кпји мпрају да буду наведени и пбразлпжени у Реферату кпмисије п пријављеним 
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кандидатима за избпр у зваое. 

 

Д1 

За сваку пдредницу избпрнпг услпва кпју кандидат навпди у пријавнпм фпрмулару ради 

пптврђиваоа испуоеоа неппхпднп је прилпжити пдгпварајући дпказ кпји мпже бити у фпрми 

пдлуке, рещеоа, пптврде и сл. 

1. За шланствп у удружеоима, пдбприма, прганима управљаоа и сл., неппхпднп је 

дпставити пптврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на 

кпм се јаснп види ушещће кандидата у раду. 

2. За шланствп у кпмисијама за избпре у зваоа, неппхпднп је дпставити рещеое п 

именпваоу кпмисије. 

3. За ушещће у прпграмским и прганизаципним пдбприма скуппва, неппхпднп је 

дпставити пптврду п ушещћу или навести линк са сајта институције на кпм се јаснп 

види ушещће кандидата у раду. 

4. За ушещће и/или рукпвпђеое наушним прпјектима, неппхпднп је дпставити дпкумент 

п пптврди ушещћа, пднпснп рукпвпђеоа, или навести линк са сајта институције на 

кпм се јаснп види ушещће кандидата у рукпвпђеоу, у раду. 

5. За ушещће у прпграмима наставне или наушне размене, гпстпваоа на другим 

институцијама и ушещће у реализацији заједнишких студијских прпграма са другим 

Универзитетима, неппхпднп је дпставити дпкумент пптврде п испуоенпсти 

наведенпг услпва или навести линк са сајта институције на кпм се јаснп види 

кандидатпвп ушещће у раду. 

6. Кап дпказе п цитиранпсти пбавезнп је дпставити пптврду Матице српске, ппред кпје 

кандидат мпже дпставити и друге дпказе (наушне радпве у кпјима се види 

цитиранпст, пдщтампану листу цитата са Scopus-a и сл.) 

7. Кап дпказ п изради експертиза, рецензираоа радпва у међунарпдним наушним 

шаспписима дпставити службену пптврду уредника међунарпднпг наушнпг шаспписа п 

урађенпј рецензији или другу пдгпварајућу пптврду нарушипца експертизе. 

Д2 

Ппстдпктпрске студије у инпстранству ппдразумевају студијски бправак и/или 

наушнпистраживашки рад на институцији у инпстранству у трајаоу пд најмаое месец дана. 

Д3 

Акп је дпщлп дп прпмене уже наушне пбласти, псим кпд првпг избпра у зваое дпцента, 

дпктпрска дисертација не мпра да буде из уже наушне пбласти, већ из наушне пбласти за кпју се 

кандидат бира. 

Ппд наушнпм пблащћу, у смислу Минималних услпва НСВО, ппдразумева се пбласт из кпје 

се стише дпктпрат наука на акредитпванпм студијскпм прпграму, а у складу са Листпм струшних, 

академских и наушних зваоа. 

Д4 

Наушни радпви, патенти, технишка рещеоа, мпнпграфије и пстали наушнпистраживашки 

резултати се вреднују на пснпву важеће категпризације шаспписа за избпр у наушнпистраживашкп 

зваое из Правилника п ппступку и нашину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу 

наушнпистраживашких резултата истраживаша. 

Радпви прпистекли из дпктпрске дисертације мпгу да се вреднују за избпр у зваое. 

Листа престижних светских шаспписа пбјављује се на сајту Наципналнпг савета за виспкп 

пбразпваое. 

Рад у странпм шасппису кпји није индексиран на ISI листи категприще се у складу с правилима 

кпји важе у земљи у кпјпј се шасппис публикује, п шему је неппхпднп дпставити дпказ (пптврда уредника 

шаспписа). 
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У ппступку избпра у наставнп зваое наставнику заппсленпм на Универзитету у Нпвпм Саду 

узимаће се у пбзир самп радпви кпји имају афилијацију Универзитета у Нпвпм Саду. 

Правилп из претхпднпг става пвпг шлана пднпси се на радпве публикпване ппшев пд 

1.10.2016.гпдине. 

Акп је наушни рад кпји представља услпв за избпр у зваое наставника у щтампи, неппхпднп је 

да аутпр прилпжи пптврду уреднищтва шаспписа са ппдацима п називу шланка, аутприма и заврщенпм 

прпцесу рецензираоа. 

Д5 

Акп је наставник за избпр у зваое ванреднпг прпфеспра имап пбјављен учбеник или 

мпнпграфију, није пбавезнп да пбјави нпви учбеник или мпнпграфију приликпм избпра у зваое 

редпвнпг прпфеспра, већ једну пд публикација: мпнпграфија, учбеник, практикум или збирку задатака. 

Акп је наставник за избпр у зваое ванреднпг прпфеспра имап пбјављену збирку задатака, или 

практикум, кап пбавезан услпв за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра је пбјављен учбеник или 

мпнпграфија. 

Д6 

Приликпм избпра у зваое редпвнпг прпфеспра, када су у питаоу резултати у развпју 

наушнпнаставнпг ппдмлатка на Факултету, пднпснп ментпрствп у пдбраоенпј дпктпрскпј дисертацији у 

пбзир се узимају резултати пстварени у целпкупнпм наставнпм раду. 

Д7 
Ппзитивнпм пценпм педагпщкпг рада се сматра пцена једнака или већа пд 7,5 (на скали пд 5 

дп 10), фпрмирана на пснпву резултата анкета и мищљеоа студената у складу са ппщтим актпм 

Факултета. 

Д8 

Приликпм избпра у истп зваое, када је у питаоу вреднпваое наушних резултата, узимају се у 

пбзир услпви кпје је наставник испунип у перипду пд ппследоег избпра у зваое у кпм се тренутнп 

налази. 

Кандидату кпји је претхпднп бип ппнпвп биран у истп зваое, кпд избпра у вище зваое узимају 

се у пбзир, ппред услпва кпје је испунип у перипду кпје је у тпку и услпви кпје је испунип у избпру кпји 

је претхпдип текућем. Укпликп је кандидат имап вище ппнпвних избпра кпји су претхпдили текућем, 

узимају се у пбзир самп услпви кпје је испунип у ппследоем ппнпвнпм избпру кпји је претхпдип 

текућем. 

Минимални критеријуми за 
избпр у зваое сарадника у настави, асистента и асистента са дпктпратпм 
 

Ђ 
 

Зваое сарадника у настави мпже стећи студент мастер академских или специјалистишких 

студија кпји је студије првпг степена (240 ЕСПБ), пднпснп Факултет пп ранијим закпнима, заврщип са 

укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое 8 (псам). 

Од вище пријављених кандидата за избпр у зваое сараднка у настави преднпст имају 

кандидати са већпм прпсешнпм пценпм из свих и/или релевантних предмета за ужу наушну пбласт за 

кпју се бира. 

Зваое асистента мпже стећи кандидат кпји има уписане дпктпрске студије и кпји је сваки пд 

претхпдних нивпа студија заврщип са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8) и кпји ппказује смисап за 

наставни рад. 

Зваое асистента са дпктпратпм мпже стећи кандидат кпји је стекап наушни назив дпктпра 

наука из наушне пбласти за кпју се бира, кпји ппказује смисап за наставни рад и има најмаое два 

пбјављена наушна рада из категприје М20. 
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Минимални критеријуми за 

избпр у зваое наставника странпг језика 

Е 

Наставу страних језика, мпже псим лица кпје има зваое наставника извпдити и наставник 

странпг језика, пднпснп вещтина кпји има стешенп виспкп пбразпваое првпг степена, пднпснп заврщен 

факултет у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп закпнима пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм 

пбразпваоу, пбјављене струшне радпве у пдгпварајућпј пбласти и сппспбнпстза наставни рад. 

 
Е1 

За наставника странпг језика мпже бити изабранп лице кпје има пбјављене струшне радпве и испуоен 
један пд следећих услпва: 

1. Заврщене пснпвне академске студије у трајаоу шетири гпдине, кпје нпсе 240 ЕСПБ и уписане 

мастер академске студије (акп кандидати нису уписани на мастер академске студије, пни се 

пбавезују да исте упищу у првпм нареднпм уписнпм рпку); 

2. Заврщен Факултет у трајаоу пд најмаое шетири гпдине (пп закпнима пре дпнпщеоа Закпна п 

виспкпм пбразпваоу); 

3. Заврщене мастер академске студије са прпсешнпм пценпм пд најмаое 8 (псам) у трајаоу пд 

две гпдине, кпје нпсе 120 ЕСПБ. 

Ппсебнп се вреднује сппспбнпст за наставни рад и пцене студената (акп ппстпје), кап и пбјављени 

учбеници и друга наставна ушила. 

Е2 

Брисан у целпсти 

Минимални критеријуми за 
избпр у зваое истраживач-приправник и истраживач-сарадник 

 
Ж 

 

Зваое истраживаш-приправник стише кандидат кпји има заврщен други степен академских 
студија кпји му пмпгућава упис на дпктпрске академске студије, са прпсешнпм пценпм најмаое псам и 
има уписане дпктпрске студије. 

Истраживаш-приправник бира се на перипд пд три гпдине, а зваое стише пдлукпм 

Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Зваое истраживаш-сарадник мпже стећи кандидат кпји је у статусу студента дпктпрских 

академских студија, има пријављену тему дпктпрске дисертације, а кпји је претхпдне степене студија 

заврщип са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам, бави се наушнпистраживашким радпм и има бар 

један пбјављен рецензиран наушни рад. 

Истраживаш - сарадник бира се на перипд пд шетири гпдине, без права на реизбпр, а зваое 

стише пдлукпм Наставнп-наушнпг већа Факултета, на пснпву извещтаја Кпмисије кпју је тп веће 

именпвалп. 

Истраживаш-сарадник је у пбавези да у рпку утврђеним прпписима п виспкпм пбразпваоу 

заврщи дпктпрске академске студије и има пбјављене наушне радпве. 

 
Квантитативнп исказиваое резултата научнпистраживачкпг рада 
 

З 
 

Квантитативнп исказиваое резултата наушнпистраживашкпг рада кандидата за избпр у 

наставна зваоа на Факултету и класификација врсте наушних резултата врще се у складу са важећим 

Закпнпм п науци и истраживаоима и Правилникпм п ппступку и нашину вреднпваоа и квантитативнпм 

исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша кпје дпнпси надлежнп министраствп. 
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Ппступак прпвере и санкципнисаоа ппдатака из реферата 

И 

Сви шланпви кпмисија за писаое Реферата за избпре у зваоа пдгпвпрни су за ташнпст 

ппдатака кпје реферат садржи, а пднпсе се на категпризацију наушних радпва према Правилнику п 

ппступку и нашину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата 

истраживаша, кап и на све пстале пбавезне и избпрне елементе кпји представљају услпве за избпре у 

зваоа. 

У слушају несавеснпг пбављаоа дужнпсти шлана Кпмисије за избпр, прптив заппсленпг на 

Факултету мпже се ппкренути ппступак у складу са Кпдекспм п академскпм интегритету. 
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ТАБЕЛА 1 

 

Наппмена: пбласти науке су разврстане на следећи нашин: 

1 - прирпднп-математишке и медицинске 2 - технишкп-технплпщке и биптехнишке 

3 – друщтвене 4 – хуманистишке 

 

Назив групе резултата Пзнака 
групе 

резултата 

Врста 

резултата 
К-Вреднпст 
резултата 

1 2 3 4 

Мпнпграфије, мпнпграфске студије, тематски збпрници, 
лескикпграфске и картпграфске публикације 
међунарпднпг значаја 

М10 
 

     

Истакнута мпнпграфија међунарпднпг знашаја  М11 
 

14 14 14 14 

Мпнпграфија међунарпднпг знашаја  М12 
 

10 10 10 10 
Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи М11 или рад у 
тематскпм збпрнику впдећег међунарпднпг знашаја 

 М13 
 

7 7 7 7 

Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи М12 или рад у 
тематскпм збпрнику међунарпднпг знашаја 
 

 М14 
 

4 4 5 5 

Лексикпграфска јединица или карта у наушнпј 
публикацији впдећег међунарпднпг знашаја 
 

 М15 3 3 3 3 

Лексикпграфска јединица или карта у публикацији 
међунарпднпг знашаја 
 

 М16 2 2 2 2 

Уређиваое тематскпг збпрника лексикпграфске или 
картпграфске публикације впдећег међунарпднпг знашаја 
 

 М17 3 3 3 3 

Уређиваое тематскпг збпрника, лексикпграфске или 
картпграфске публикације међунарпднпг знашаја 

 М18 2 2 2 2 

Радпви пбјављени у научним часпписима међунарпднпг 
значаја; научна критика; уређиваое часпписа 
 
часпписа 

М20 
 

     

Рад у врхунскпм међунарпднпм шасппису 
 

 М21а 
М21 

 

10 
8 

10 
8 

10 
8 

10 
8 

Рад у истакнутпм међунарпднпм шасппису  М22 5 5 5 5 

Рад у међунарпднпм шасппису  М23 3 3 3 4 

Рад у шасппису међунарпднпг знашаја верификпванпг 
ппсебнпм пдлукпм 
 

 М24 2 3 3 4 

Наушна критика и пплемика у истакнутпм међунарпднпм 
шасппису 
 

 М25 1,5 1,5 1,5 1,5 

Наушна критика и пплемика у међунарпднпм шасппису 
 

 М26 1 1 1 1 

Наушна критика и пплемика у шаспписа ранга М24 
 

 М27 0,5 0,5 0,5 1 
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Назив групе резултата 

Пзнака 

групе 

резултата 

Врста 

резултата 

К-Вреднпст 

резултата 

1 2 3 4 

На гпдищоем нивпу 

а) Главни пдгпвпрни уредник истакнутпг међунарпднпг 

наушнпг шаспписа или публикације са мпнпграфским 

делима категприје М13 

б) Уређиваое истакнутпг међунарпднпг наушнпг шаспписа 

(гпст уредник) или публикације са мпнпграфским делима 

категприје М14 

 

М28а 
М286 

3.5 

2.5 

3.5 

2.5 

3.5 

2.5 

3.5 

2.5 

На гпдищоем нивпу 

а) Уређиваое међунарпднпг наушнпг шаспписа; 

Уређиваое тематских мпнпграфија 

б) Главни и пдгпвпрни уредник наципналнпг шаспписа 

в) Уређиваое наципналнг наушнпг шаспписа; Уређиваое 

тематских мпнпграфија 

 

М29а 
М29б 
М29в 

1.5 

1.5  
1 

1.5 

1.5  
1 

1.5 

1.5  
1 

1.5 

1.5  
1 

Збпрници међунарпдних научних скуппва МЗП 

     

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг скупа щтампанп у 

целини (неппхпднп ппзивнп писмп) 

 

М31 3,5 3,5 3,5 3,5 

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг скупа щтампанп у 

извпду 

 

М32 1,5 1,5 1,5 1,5 

Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у целини 

 

МЗЗ 1 1 1 1 

Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у извпду 

 

М34 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аутпризпвана дискусија са међунарпднпг скупа 

 

М35 0,3 0,3 0,3 0,3 

Уређиваое збпрника саппщтеоа међунарпднпг наушнпг 

скупа 

 

МЗ6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Мпнпграфије наципналнпг значаја М40 

     

Истакнута мпнпграфија наципналнпг знашаја 
 

М41 7 7 7 7 

Мпнпграфија наципналнпг знашаја 
 

М42 5 5 5 5 

Мпнпграфска библипграфска публикација или 

мпнпграфска студија 

 

М43 3 3 3 5 

Ппглавље у коизи М41 или рад у истакнутпм тематскпм 

збпрнику впдећег наципналнпг знашаја 

 

М44 2 2 2 2 

Ппглавље у коизи М42 или рад у тематскпм збпрнику 

наципналнпг знашаја 

 

М45 1,5 1,5 1,5 1,5 

Лексикпграфска јединица у наушнпј публикацији впдећег 

наципналнпг знашаја, карта у наушнпј публикацији 

наципналнпг знашаја, критишкп издаое грађе у наушнпј 

публикацији 

 

М46 1 1 1 1 

Лексикпграфска јединица у наушнпј публикацији 

наципналнпг знашаја 

 

М47 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Назив групе резултата 

Пзнака 

групе 

резултата 

Врста 

резултата 
К-Вреднпст резултата 

1 2 3 4 

Уређиваое тематскпг збпрника, лексикпграфске или 

картпграфске публикације впдећег наципналнпг знашаја 

 

М48 2 2 2 2 

Уређиваое тематскпг збпрника, лексикпграфске или 

картпграфске публикације наципналнпг знашаја 

 

М49 1 1 1 1 

Радпви у часпписима наципналнпг значаја М50 

     

Рад у впдећем шасппису наципналнпг знашаја 
 

М51 2 2 2 2 

Рад у шасппису наципналнпг знашаја 

 

М52 1,5 1,5 1,5 1,5 

Рад у наушнпм шасппису 
 

М53 1 1 1 1 

Уређиваое впдећег наушнпг шаспписа наципналнпг 

знашаја (на гпдищоем нивпу) 

 

М54 2 2 2 2 

Уређиваое наушнпг шаспписа наципналнпг знашаја (на 

гпдищоем нивпу) 

 

М55 1 1 1 1 

Наушна критика у шасппису ранга М51 

 

М56 0,3 0,3 0,3 0,5 

Наушна критика у шасппису ранга М52 
 

М57 0,2 0,2 0,2 
 

0,3 
 

Предаваое пп ппзиву на скуппвима наципналнпг 

значаја 
М60 

     

Предаваое пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја 

щтампанп у целини 

 

М61 1,5 1,5 1,5 1,5 

Предаваое пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја 

щтампанп у извпду 

 

М62 1 1 1 1 

Саппщтеое са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у 

целини 

 

М63 1 0,5 0,5 1 

Саппщтеое са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у 

извпду 

 

М64 0,2 0,2 0,2 0,5 

Аутпризпвана дискусија са наципналнпг скупа 
 

М65 
   

0,2 

Уређиваое збпрника саппщтеоа скупа наципналнпг 

знашаја 

 

М66 
   

1 

Мпнпграфскп издаое грађе, превпд извпрнпг текста у 

пблику мпнпграфије (самп за старе језике) 

 

М67 

   

5 

Превпд извпрнпг текста у пблику студије, ппглавља или 

шланка, превпд или струшна редакција превпда наушне 

мпнпграфске коиге (самп за старе језике) 

 

М68 

   

2 

Критишкп издаое дела / аутпра 
 

М69 
   

6 

Пдбраоена дпктпрска дисертација М70 
 

6 6 6 6 
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Назив групе резултата 

Пзнака 

групе 

резултата 

Врста 

резултата 

К-Вреднпст 

резултата 

1 2 3 4 

Наппмена: 

1. Техничка решеоа и патенти у пквиру прирпдних наука и медицине се вреднују пп табели кпја 

следи ппсебним пдлукама надлежних матичних пдбпра. 

2. Спрта се рачуна кап резултат самп један пут без пбзира на брпј кпмерцијалних примена. 

Техничка решеоа М80 

     

Нпвп технишкп рещеое примеоенп на међунарпднпм 

нивпу 

 

М81 

 

8 

  

Нпвп технишкп рещеое (метпда) примеоенп на 

наципналнпм нивпу 

 

М82 
 

6 
  

Битнп ппбпљщанп технишкп рещеое на међунарпднпм 

нивпу 

 

М83 
 

4 
  

Битнп ппбпљщанп технишкп рещеое на наципналнпм 

нивпу 

 

М84 
 

3 
  

Нпвп технишкп рещеое (није кпмерцијализпванп) 
 

М85 
 

2 

  

Пријава међунарпднпг патента 
 

М86 
 

2 

  

Пријава дпмаћег патента 
 

М87 
 

1 
  

Патенти М90 
     

Регистрпван патент на међунарпднпм нивпу 
 

М91 
 

16 

  

Регистрпван патент на наципналнпм нивпу 
 

М92 
 

12 
  

Објављен патент на међунарпднпм нивпу 

 

М93 

 

9 

  

Објављен патент на наципналнпм нивпу 

 

М94 

 

7 

  

Реализпвана, спрта, раса или спј на међунарпднпм нивпу 

 

М95 
 

12 
  

Реализпвана, спрта, раса или спј на наципналнпм нивпу 

 

М96 
 

8 
  

Призната спрта, раса или спј на међунарпднпм нивпу 

 

М97 

 

5 

  

Призната спрта, раса или спј на наципналнпм нивпу 

 

М98 

 

3 

  

Аутпрска излпжба са каталпгпм уз наушну рецензију 

 

М99 
 

2 
  

 



19 
 

 

 

 

Изведена дела, награде, студије, излпжбе, итд. 

Назив групе резултата 
Пзнака 

групе 

резултата 

Врста 

резултата 

    

   

1 2 3 4 

Изведена дела, награде, студије, излпжбе, жирираоа и 

кустпски рад пд међунарпднпг знашаја 

М100 

     

Изведенп (аутпрскп) делп 
 

М101 
   

8 

Награда на кпнкурсу 
 

М102 
   

5 

Студија, експертиза 
 

М103 
   

3 

Награда на излпжби 
 

М104 
   

2 

Ушещће на излпжби 
 

М105 
   

1 

Жирираое 
 

М106 
   

0,5 

Кустпски рад 
 

М107 
   

0,5 

Изведена дела, награде, студије, излпжбе пд 

наципналнпг знашаја 
М100 

     

Изведенп (аутпрскп) делп са публикацијпм у 

наципналнпм шасппису 

 

М108 
   

4 

Награда на кпнкурсу у републици 
 

М109 
   

2,5 

Студија експертиза, у републици, регипнима... 
 

М110 
   

1,5 

Награда на наципналнпј излпжби 
 

М111 
   

1 

Ушещће на наципналнпј излпжби 
 

М112 
   

0,5 
 

Друштвене науке: креираоа и анализа ефеката јавних пплитика 

Назив групе резултата 
Пзнака 

групе 

резултата 

Врста 

резултата 

    

   

1 2 3 4 

Дпкуменати припремљенини у вези са креираоем и 

анализпм јавних пплитика 
М120 

     

Стратещки дпкумент наципналнпг или супра- 

наципналнпг нивпа нарушен пд пдгпварајућег пргана 

јавне власти кпји је прихваћен на пдгпварајућем 

наушнпм/наставнп-наушнпм већу 

 

М121 3 3 3 3 

Стратещки дпкумент регипналнпг нивпа нарушен пд 

пдгпварајућег пргана јавне власти или пргана 

теритпријалне аутпнпмије кпји је прихваћен на 

пдгпварајућем наушнпм/наставнп-наушнпм већу 

 

М122 2 2 2 2 

Студија и анализа јавне пплитике кпја је прихваћена на 

пдгпварајућем наушнпм/наставнп- наушнпм већу 

 

М123 1 1 1 1 

Анализа утицаја ефеката, прихваћена на 

наушнпм/наставнп-наушнпм већу 

 

М124 1 1 1 1 

 


