УПУТСТВО
за припрему документације која се предаје приликом конкурисања
за изборе/реизборе у звања наставника Универзитета одбране
Због непотпуне документације коју кандидати за избор/реизбор наставника достављају приликом пријаве на расписане конкурсе за
избор/реизбор наставника високошколских јединица Универзитета одбране и непотпуних података у извештајима комисија о пријављеним
кандидатима, Сенат Универзитета одбране је на 35. седници одржаној 5. фебруара 2015. године донео Закључак (Сн бр. 2/35) да се изради
Упутство за припрему документације која се предаје приликом конкурисања за изборе/реизборе у звања наставника на Универзитету
одбране.
Упутство је израђено као табеларни преглед:
- у првој колони табеле налазе се услови за изборе у звања из „Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране“
(„Службени војни лист“ број 7/12) који се наводе у конкурсу за изборе/реизборе наставника;
- у другој колони наведена су документа које кандидат доставља уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености услова конкурса.
Услови су набројани редоследом по тачкама из главе II, III, IV, V и VI обрасца „Извештај комисије о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника“ (у даљем тексту „Извештај комисије“);
- у трећој колони налазе се услови које прописује Закон о високом образовању, који су наведени у табелама по образовно-научним
пољима у „Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране“ (за сваки услов наведено је на које звање наставника
се односи).

Услови из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја
комисије“)

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
о испуњености услова из конкурса
(на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)
Глава II
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

Тачка 2.
Најмање трогодишње педагошко
искуство у звању асистента

Копија Одлуке НН већа о избору у звање асистента

Тачка 6.
Посечна оцена са студија1 најмање
осам (8)

Оверена копија дипломе о завршеном факултету/Војној
Трогодишње педагошко искуство у звању
академији. Уколико у дипломи нема податка о просечној
асистента
оцени, доставља се потврда о просечној оцени
(за избор у звање доцента)
високошколске установе у којој је стечена диплома.
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Односи се на основне студије

Способност за наставни рад
(за избор у звање доцента)

Услови из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја
комисије“)

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
о испуњености услова из конкурса
(на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)

Тачка 9.
Научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира

Оверена копија дипломе о стеченом називу доктора Докторат наука
наука
(за избор у звање доцента)

Тачка 14.
Претходна звања наставника

Тачка 1.
Списак публикованих радова

2

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

Датум избора у претходно звање ради
одређивања датума избора/реизбора у више
Копија Одлуке НН већа о изборима у претходна звања
или исто звање по конкурсу
наставника
(за избор и реизбор у сва три звања
наставника)
Глава III
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Радови у часописима (М21, М22, М23, М51, М52)
Научни,
односно
стручни
радови
објављени
у
научним
часописима
или
а) За објављене радове - фотокопија објављеног рада
б) За радове прихваћене за штампу, један од следећа два зборницима са рецензијама
(за избор и реизбор у звање доцента)
доказа:
- одштампан рад са Интернета уколико је часопис у
којем ће бити објављен уведен у DOI систем (DOI
- дигиталних идентификатор објекта), а у списку Више научних радова од значаја за развој
радова у Извештају комисије обавезно навести науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим
DOI број
часопсима
са рецензијама
- потврда уредништва часописа да ће рад бити
објављен, а у списку радова у Извештају комисије (за избор и реизбор у звање ванредног и
редовног професора)
обавезно навести ISSN2 број

ISSN (International Standard Serial Number) је међународни број који се додељује свим серијским публикацијама, односно публикацијама које излазе континуирано у
одређеним временским размацима, без обзира да ли се изда ју у штампаном или електронском облику. Овај број омогућава идентификацију публикације на
међународном нивоу.
3
Да би публикација припадала категорији „монографија националног значаја (М42)“ мора да садржи најмање 5 аутоцитата из категорије М20 или М50 (за друштвене
науке М10 или М20 или М40 или М50) – „Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача“
(„Службени гласник РС“ број 38/2008).
4
CIP (Cataloguing in publication) je каталошки запис о публикацији којег су издавачи обавезни да одштампају на свакој публикацији коју издају.
5
Одлуком Сената (Сн бр. 17/17 од 23. маја 2013. године) на конкурсе расписане за изборе/реизборе наставника Медицинског факултета ВМА УО закључно са 30.
септембром 2016. године, уместо монографије прихвата се „књига“, односно монографска студија [рецензирана (најмање две рецензије) научна публикација објављена
самостално или у склопу неке друге научне публикације, која по обиму не испуњава библиографске услоце за монографију, а садржи најмање два штампарска табака
ауторског текста - „Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача“ („Службени гласник РС“
број 38/2008)].

Услови из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја
комисије“)

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
о испуњености услова из конкурса
(на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

Излагања на научним скуповима (М31, М33, М61,М63)
а) За објављена излагања на скуповима:
- фотокопија насловне стране публикације у којој је
објављено излагање са научнок скупа
- фотокопија странице са подацима о издавачу,
научном и организационом одбору
- фотокопија објављеног излагања

Више радова саопштених на међународним
или домаћим скуповима
(за избор и реизбор сва три звања у звања
наставника)

б) За излагања на научним скуповима која се налазе у
штампи
- потврда уредника публикације (зборника) да ће
излагање бити објављено
Монографије
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а) За објављене и необјављене монографије:
- копија насловне стране,
- копија страница садржаја
- копија страница са цитираном литературом
б) За монографије које нису објављене у складу са
Правилником о уџбеницима УО и за монографије чији
издавач није Медија центар (без обзира када је
монографија издата) достављају се и:
- копија странице са CIP подацима4
- копија Одлуке НН већа да се монографија користи
у наставном процесу за конретан студијски
програм или више њих.

Објављен
уџбеник,
монографија,
практикум или збирка задатака за ужу
научну област за коју се бира
(за избор и реизбор у звање ванредног и
редовног професора)

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
Услови из Закона о високом образовању
Услови из конкурса
о испуњености услова из конкурса
и „Критеријума за стицање звања
(по тачкама из глава „Извештаја (на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
наставника на Универзитету одбране“
комисије“)
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
(звања на која се односе)
звање наставника“)
в) За монографије прихваћене за штампу у складу са
Правилником о уџбеницима УО доставља се и један од
два следећа доказа:
- копија Одлуке НН већа о прихватању рецензија Напомена: У образац се у Главу III тачка
монографије и њеног коришћења у наставном 1. уносе само монографије
процесу за конкретан студијски програм или више
њих
- копија одобрења декана високошколске јединице
за објављивање монографије (одобрење декан
доноси на основу одлуке НН већа о прихватању
рецензија)
г) За монографије које су прихваћене за штампу мимо
Правилника о уџбеницима УО и за монографије чији
издавач није Медија центар доставља се:
- потврда издавача да ће монографија бити
одштампана
- копија Одлуке НН већа да се монографија користи
у наставном процесу за конкретан студијски
програм или више њих.
Исти докази као под а), б), в) и г) подносе се за
монографску студију5

Тачка 2.
Уређивање часописа

Тачка 3.
Учешће у НИ пројектима

Напомена: Није услов за избор у звања,
али се узима у обзир у оквиру
научноистраживачког доприноса при
избору у звање ванредног и редовног
професора
Оригинално стручно остварење (пројекат,
а) За учешће у НИ пројектима који су се рализовали до
студија, патент, оригинални метод)
2013. године - потврда високошколске јединице о учешћу односно руковођење или учешће у научним
у НИ пројектима (назив НИ пројекта, руководилац/члан
пројектима
истраживачког тима)
(за изборе и реизборе у звање ванредног и
редовног професора)

Копија одлуке издавача о именовању кандидата за члана
уредништва часописа или копија странице часописа где
се наводи име кандидата као уредника или члана
Уређивачког одбора

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
Услови из конкурса
о испуњености услова из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја (на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије“)
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)
б) за учешће у НИ пројектима од 2013. године - потврда
Ректората Универзитета одбране (назив и шифра НИ
пројекта, руководилац/члан истраживачког тима)

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

в) За учешће у НИ пројектима које финансира
министарство надлежно за науку или друга институција у
земљи или иностранству - било који званичан документ
из којег се може утврдити да је кандидат учесник у том
пројекту (потврда руководиоца НИ пројекта, уговор и
сл.)
Тачка 5.
Остало

Тачка 1.в)
Приступно предавање

Тачка 5.
Уџбеници - основни

Копија акта о формирању радне групе/тима за рад на
стручном пројекту

Напомена: стручни пројекти су они који не
улазе у План НИД носиоца функције НИД
у МО и ВС.

Глава IV
ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
(за избор доцента у ДХ и ТТ пољу за
Извештај комисије за оцену приступног предавања
кандидате који немају трогодишње
педагошко искуство у звању асистента)
а) За објављене уџбенике – фотокопија насловне стране,
фотокопија страница на којима се приказан садржај
уџбеника, фотопија странице са CIP (Cataloguing in
publication) подацима
б) За уџбенике који су завршени, а нису објављени
Објављен уџбеник, монографија,
доставља се један од следећа два доказа:
практикум или збирка задатака за ужу
- Одлука НН већа о прихватању рецензија
научну област за коју се бира
- Одобрење ректора Универзитета одбране за
(за избор у звање ванредног и редовног
објављивање основног уџбеника (одобрење ректор професора)
доноси на основу одлуке НН већа о прихватању
рецензија)
Напомена: У образац се у Главу IV тачка
Уколико је основни уџбеник издат у електронској форми, 5. уносе само основни уџбеници
достављају се одштампане наведене странице уместо
њихових фотокопија, а за електронске основне уџбенике
који су завршени а нису објављени доставља се један од
два доказа као за основне уџбенике у штампаној форми.

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
Услови из конкурса
о испуњености услова из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја (на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије“)
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)
в) Уколико дело није изадто као уџбеник, а предвиђено је
његово коришћење у неком од студијског програма,
доставља се један од следећа два доказа:
- Одлука НН већа о коришћењу дела као уџбеника
- оверена копија Картона предмета из
документације на основу које је студијски програм
акредитован

Тачка 6.
Уџбеници - помоћни

Тачка 9.
Мишљење кадета – студената о
педагошком раду наставника

Исто као за основне уџбенике, осим што одобрење за
објављивање даје декан високошколске јединице (на
основу одлуке НН већа о прихватању рецензија)

Потврде стручне службе високошколске јединице о
просечним оценама кадета – студената за сваку школску
годину, по предметима из студијских програма

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

Објављен уџбеник, монографија,
практикум или збирка задатака за ужу
научну област за коју се бира
(за избор у звање ванредног и редовног
професора)
Напомена: У образац се у Главу IV тачка
6. уносе само помоћни уџбеници
Способност за наставни рад
(за избор у звање доцента за кандидате
који имају трогодишње педагошко
искуство у звању асистента и за избор и
реизбор у звање ванредног и редовног
професора)

Глава V
РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА6
Остварени резултати у развоју научноТачка 1.
наставног подмлатка у високошколској
Менторство у изради дипломских, Копија Одлуке НН већа о именовању кандидата за
установи
(за избор и реизбор у звање ванредног и
специјалистичких7 и магистарских ментора (односи се само на одбрањене завршне радове)
редовног професора)
радова
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Менторство се односи само на завршне радове у оквиру акредитованих студијских програма и менторство магистарских и докторских теза, било да је реч о завршним
радовима на студијским програмима, магистарским и докторским тезама одбрањеним на Универзитету одбране или другим високошколским установама у Р. Србији или
иностранству.
7
Односи се на академске специјализације, а за област медицинских наука и на специјализације у здравственој струци.

Докази који се подносе уз пријаву на конкурс
Услови из конкурса
о испуњености услова из конкурса
(по тачкама из глава „Извештаја (на основу доказа подаци се уносе образац „Извештаја
комисије“)
комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника“)
Копија Одлуке НН већа о именовању ментора, за
докторске дисертације чија је пријава поднета
високошколској јединици пре 21.08.2012. год (односи се
Тачка 2.
само на одбрањене докторате)
Менторство докторских
Копија Одлуке Сената о именовању ментора за докторске
дисертација
дисертације чија је пријава поднета високошколској
јединици 21.08.2012. године и касније (односи се само на
одбрањене докторате)
Тачка 3.
Учешће у комисијама за одбрану
доплимских и специјалистичкиг
радова, магистарских радова и
докторских дисертација

Копија Одлуке НН већа о именовању комисије за
одбрану завршног рада (односи се само на одбрањене
завршне радове)

Услови из Закона о високом образовању
и „Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету одбране“
(звања на која се односе)

Остварени резултати у развоју научнонаставног подмлатка у високошколској
установи
(за избор и реизбор у звање ванредног и
редовног професора)
Остварени резултати у развоју научнонаставног подмлатка у високошколској
установи
(за избор и реизбор у звање ванредног и
редовног професора, само за наставнике
Медицинског факултета ВМА)

Глава VI
ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Тачка 2.
Учешће у комисијама за избор у
звање наставника, наставника
страног језика, наставника
вештина, асистента, сарадника у
настави

Копија Одлуке НН већа о именовању комисије за избор
(односи се само на завршене изборе)

за избор и реизбор у звање ванредног и
редовног професора вреднује се само
уколико се на конкурс пријави већи број
кандидата који испуњавају услове за избор)

