
 

На  основу  члана  65.  став  7.  Закона  о  високом  образовању  („Службени гласник 

РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и члана 84. тачка 15), под-

тачка (2) Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), 

Сенат Универзитета одбране доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА                                         
СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА  

 
 

I.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин, поступак и ближи услови за стицање звања 

наставника на Универзитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет). 

Звања   наставника   Универзитета   јесу:   доцент,   ванредни   професор   и редовни 

професор. 

Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од пет година. 

Избор у звање редовног професора врши се на неодређено време. 

После истека периода из става 3. овог члана, наставник може бити поново изабран у 

исто звање или у више звање. 

У току периода из става 3. овог члана, наставник који је поново изабран у звање 

доцента, односно ванредног професора може бити изабран у више звање када испуни 

услове за то звање. 

Наставу страних језика, односно вештина могу изводити и наставници у звању 

наставника страног језика и наставника вештина. 

Члан 2. 

Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора и редовног 

професора,  у  складу  са  Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом  

Универзитета  (у  даљем  тексту: Статут), овим правилником, Критеријумима за избор у 

звања наставника на Универзитета одбране у Београду, као и општим актима висо-

кошколских јединица у саставу Универзитета (у даљем тексту: високошколска јединица). 

Високошколска јединица врши избор у звања наставника из члана 1. став 7. овог 

правилника, у складу са Законом o високом образовању (у даљем тексту: Закон), Стату-

том и општим актом високошколске јединице. 

II. ОРГАНИ У ПОСТУПКУ 

Члан 3. 

Поступак за стицање звања наставника спроводи се на високошколским једини-

цама и Универзитету. 

Органи у поступку на високошколским јединицама јесу: декан, н ставно-научно 

веће и Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима. 

 

 



 

Органи у поступку на Универзитету јесу: стручна већа научних области             

(у даљем тексту: стручна већа) и Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат). 

Члан 4. 

Декан се стара о исправности и законитости поступка стицања звања наставника 

који се одвија на високошколској јединици. 

Наставно-научно веће високошколске јединице предлаже кандидате за избор у 

звање наставника. 

Стручно веће даје мишљење Сенату поводом предлога наставно-научног већа 

високошколске јединице за избор у звање доцента, ванредног професора и редовног 

професора. 

Сенат врши избор у звање доцента, ванредног професора и редовног професора, на 

предлог наставно-научног већа високошколске јединице, а по прибављеном мишљењу  

стручног већа. 

III. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

Члан 5. 

Поступак за стицање звања наставника Универзитета на високошколској јединици 

покреће високошколска јединица, на начин и по поступку утврђеним Статутом, овим 

правилником и другим општим актима Универзитета, односно високошколске јединице. 

Члан 6. 

Надлежна организациона јединица Министарства одбране, на предлог декана 

високошколске јединице, расписује  конкурс  за  избор  у  звање  наставника, на основу 

одлуке наставно-научног већа, полазећи  од  потреба  да  се  наставни  процес  организује на 

квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

Наставник се бира у звање за ужу научну област, коју усваја Сенат, на предлог већа 

високошколске јединице. 

За избор у звање ванредног и редовног професора, конкурс се расписује најкасније 

шест месеци пре истека времена на које је наставник биран. 

 

Члан 7. 

Конкурс садржи: назнаку наставничког звања за које се расписује; опште и 

посебне услове које кандидат треба да испуни; ужу научну област  за  коју  се  бира;    

рок  за  пријављивање  и  документа  која  кандидат прилаже као доказ да испуњава 

услове. 

Конкурс са роком пријављивања од 30 дана објављује се у средствима јавног 

информисања и на Интернет страници високошколске јединице и Универзитета. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Члан 8. 

 Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује наставно-научно веће 

високошколске јединице, на основу реферата Комисије за припрему извештаја о при-

јављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија). 

Члан 9. 

Наставно-научно веће високошколске јединице утврђује предлог чланова Комисије 

на истој седници на којој се доноси одлука о расписивању конкурса. 

Комисија се састоји од најмање три наставника, односно истраживача са научним 

звањем  из уже научне  области за коју се наставник бира, од којих најмање један није радно 

ангажован на Универзитету. 

Изузетно, уколико на Универзитету нема радно ангажованих наставника из уже 

научне области за коју се наставник бира, Комисија може да се састоји од три наставника 

који нису радно ангажовани на Универзитету. 

Ако се  предлаже  избор  у  звање  наставника за нематичну научну област, а у ви-

сокошколској јединици нема наставника за ту област, Комисија се састоји од наставника са 

факултета који су матични за ту научну област. 

Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира. 

Члан 10. 

 Стручно веће, на предлог наставно-научног већа високошколске јединице, именује 

Комисију и председника Комисије и о томе обавештава декана високошколске јединице, 

најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса. 

Уколико надлежно стручно веће сматра да је предлог чланова комисије који је дало 

наставно-научно веће високошколске јединице неадекватан, затражиће од предлагача да 

достави нови предлог чланова комисије. 

Члан 11. 

Декан високошколске јединице у року од седам дана од истека рока из члана 7. став 2. 

овог правилника, председнику Комисије доставља пријаве учесника конкурса са прило-

женом документацијом. 

Комисија сачињава извештај о свим пријављеним учесницима конкурса са пред-

логом за избор одређеног учесника у одговарајуће звање, у складу са условима утврђеним 

законом и овим правилником. 

Комисија сачињава извештај и у случају да се ниједан од пријављених учесника не 

предлаже за избор у одговарајуће звање. 

Члан 12. 

Комисија припрема извештај према структури утврђеној у Сажетку извештаја 

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање који чини саставни део овог 

правилника. 

Извештај комисије садржи: опште биографске податке учесника конкурса и 

податке о њиховој професионалној каријери; преглед научног и стручног рада учесника 

конкурса; мишљење о научним и стручним радовима учесника конкурса; остварене 

резултате у развоју наставно-научног подмлатка на високошколској јединици; преглед 



 

елемената доприноса академској и широј заједници, у складу са препорукама о ближим 

условима за избор у звања наставника које је донео национални савет за високо 

образовање. 

Члан 13. 

Комисија доставља извештај високошколској јединици која је објавила конкурс, у 

року од 60 дана од дана њеног образовања. 

Ако Комисија не сачини извештај у року дефинисаном у ставу 1. овог члана, декан 

високошколске јединице о томе обавештава надлежно стручно веће које, на предлог 

наставно-научног већа високошколске јединице, именује нову комисију. 

Ако Комисија не предложи ниједног од пријављених кандидата и наставно-научно 

веће високошколске јединице усвоји такав извештај или ако наставно-научно веће 

високошколске јединице донесе одлуку којом не предлаже ниједног кандидата за избор, 

високошколска јединица расписује нови конкурс. 

Члан 14.   

Наставно-научно веће високошколске јединице разматра извештај из члана 13. овог 

правилника и  ставља на увид јавности у трајању од 30 дана, објављивањем на Интернет 

страници високошколске јединице односно Универзитета. 

Члан 15. 

По истеку рока од 30 дана у којем је извештај био на увиду јавности, наставно-на-

учно веће високошколске јединице доставља Сенату предлог за избор о избор у звање 

наставника. 

Члан 16. 

Предлог за избор у звање наставника високошколска јединица доставља Универзи-

тету у електронској форми и у једном  примерку за архиву Универзитета. 

 Уз предлог за избор у звање наставника достављају се следећи прилози: 

1) Предлог наставно-научног већа високошколске јединице з а избор у звање настав-

ника (Образац 1); 

2) Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника; 

3) Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на 

прописаном обрасцу (Образац 2); 

4) доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из члана 62. став 4. Закона; 

5) примедбе на извештај Комисије у току стављања извештаја на увид јавности, у 

колико их је било. 

 

V. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ 

 

Члан 17. 

Сенат  разматра  предлог  високошколске јединице, по правилу, на  првој наредној  

седници која је планом рада Сената предвиђена за одлучивање о избору у звање 

наставника,  рачунајући  од  дана  подношења предлога са комплетном документацијом из 

члана 16. овог правилника. 



 

Пре доношења одлуке о избору у звање наставника констатује се да ли је било 

примедби на извештај из члана 13. овог правилника и да ли лице које се предлаже за избор 

у звање наставника испуњава услове прописане Законом и општим актом Универзитета и 

високошколске јединице. 

Уколико је на извештај из члана 13. овог правилника било примедби, Сенат о њима 

прибавља став наставно-научног већа високошколске јединице. 

 

Члан 18. 

Ради утврђивања мишљења о предложеним кандидатима за избор у звање 

наставника, стручно веће анализира достављену документацију о сваком кандидату. 

Уколико Стручно веће утврди да је документација непотпуна или да садржи  

недостатке и неправилности, затражиће њену допуну од високошколске јединице у року 

који не може бити дужи од 20 дана од дана достављања предлога за избор у звање 

наставника. 

Након истека рока из става 2. овог члана, стручно веће може дати мишљење на 

основу расположиве документације или предмет вратити високошколској јединици ради 

допуне. 

 Стручно веће даје Сенату позитивно или негативно мишљење о избору наставника у 

одговарајуће звање. 

       Члан 19. 

Сенат доноси одлуку о избору у одговарајуће звање наставника на основу 

документације коју је доставила високошколска јединица и мишљења стручног већа. 

Сенат може донети: 

1) одлуку о избору у звање предложеног кандидата; 

2) одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање. 

Уколико Сенат оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна појашњења донеће 

закључак о одлагању доношења одлуке и одредиће рок за допуну  предлога  који  не  

може  бити  дужи  од  20  дана  од  дана  достављања закључка. 

Након истека рока Сенат ће донети одлуку о избору у звање наставника. 

Одлука Сената о избору у звање наставника је коначна. 

Члан  20. 

Кандидат има право да поднесе приговор ректору Универзитета, уколико сматра да 

су повређена правила поступка за избор у звање наставника. 

Приговор се подноси у року од седам дана од дана пријема одлуке Сената. 

Члан 21. 

Одлуке Сената из члана 19. став 1. овог правилника Универзитет доставља 

високошколској јединици у року од десет дана од дана доношења одлуке. 

Високошколска јединица је дужна да у року од пет дана кандидату достави одлуку 

из става 1. овог члана. 

 



 

Члан 22. 

Ближи услови за избор у звање наставника утврђени су  Критеријумима за избор у 

звања наставника на Универзитету одбране у Београду које доноси Сенат, на предлог 

високошколских јединица. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

         

Члан 23. 

 

 Овај правилник се примењује на изборе у звања наставника за које наставно-научна 

већа високошколских јединица буду донела одлуке о расписивању конкурса након ступања 

на снагу овог правилника.  

  

Члан 24. 

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Одлука Сената (Сн. Бр. 

4/01 од 09. децембра 2011. године). 

 

Члан 25. 

 

До усвајања Критеријума из члана 22. овог правилника, избор у звања наставника 

вршиће се по важећим критеријумима високошколске јединице. 

 

Члан 26. 

 Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана објављивања у „Службеном војном 

листу“. 

 

 

 

 РЕКТОР 

 генерал-мајор 

 проф. др Миодраг Јевтић, с.р. 



 

 

Високошколска јединица                                                                                   Образац 1 

Број захтева:      Датум:   

 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

 ПОСРЕДСТВОМ СТРУЧНОГ ВЕЋА     

 

 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА, ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА                

И РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 
 

 
I. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

         РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА, ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА И ДОЦЕНТА 
 
1. Име, средње име и презиме кандидата   
 

2. Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира    
 

3. Радни однос са пуним или непуним радним временом    
 

4. До овог избора, кандидат је био у звању    
 
     у које је први пут изабран    
 
     за ужу научну област    

 

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 

 
1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање    
 

2. Датум и место објављивања конкурса    
 

3. Звање за које је расписан конкурс   
 
 

III. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА И О ИЗВЕШТАЈУ 
 
 

1.  Назив органа и датум именовања Комисије    

 

  2. Састав Комисије за припрему извештаја: 
 

Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у 
    којој је запослен 

 

1)   
  

2)   
 

3)   
 

4)   
 



 

 

3. Број  кандидата пријављених на конкурс   
 

4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије   
 

5. Датум стављања извештаја на увид јавности    
 

6. Начин (место) објављивања извештаја   
 

7. Приговори   
 

   

    IV. ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ  

           ВЕЋА ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ   

 
 

Потврђујем да је  поступак утврђивања предлога за избор кандидата __________ 

у звање _______________ вођен у складу са одредбама Закона, Статута Универ-

зитета, статута високошколске јединице  и Правилника о начину, поступку и бли-

жим условима за стицање звања наставника. 
                     
                                                                                          
        

  ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
                                                                          ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

                                                           ________________________ 
 
 
 
 
 

 

Прилози: 

1) Предлог наставно-научног већа високошколске јединице за избор у звање наставника; 

2) Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника; 

3) Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника; 

4) доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из члана 62. став 4. Закона; 

5) други прилози релевантни за одлучивање (приговори и слично). 

 

Напомена: прилози се достављају и у електронској форми, осим прилога на редном броју 4. 



 

 

Образац 2 

 
САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА 

КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 
 

I. О КОНКУРСУ 
 
 

Назив високошколске јединице: 
Ужа научна област:  
Број кандидата који се бирају: 
Број пријављених кандидата: 
Имена пријављених кандидата: 
1.    
2.    

 
 

II . О КАНДИДАТУ 
 
 
1) Основни  биографски подаци 
 

- Име, средње име и презиме: 
- Датум и место рођења: 
- Установа где је запослен: 
- Звање односно радно место: 
- Научна област 

 
 
 
2) Стручна биографија, дипломе  и звања 

 

Основне  студије: 

 

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

 
Магистеријум: 

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна област: 

Докторат: 

- Назив установе: 

- Место и година одбране: 

- Наслов дисертације: 

- Ужа научна област: 

Досадашњи   избори  у         наставна      и          научна      звања: 

 

 

 

 



 

 

3) Објављени радови 

Име и презиме: Звање  у које се бира: Ужа научна, односно уметничка област за 

коју се бира: 

 

 

Научне  публикације 

 Број публикација у којима је једини или први   

аутор 
Број публикација у којима је аутор, а није  

једини или први 

пре последњег избора   

односно реизбора 

 

после последњег  избора  

односно реизбора 

 

пре последњег избора     

односно реизбора 

 

после последњег избора 

односно реизбора 

 
Рад у водећем научном часопису међународног значаја 

објављен у целини 

    

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у 

целини 

    

Рад у научном часопису националног значаја објављен у 

целини 

    

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Научна монографија, или поглавље у монографији са више 

аутора 

    

 

 

Стручне публикације 

Бр Број  публикација у којима је једини или први 

аутор 

Број публикација у којима је аутор, а није 

једини или први 
пре последњег избора 

односно реизбора 

 

после последњег избора  

односно реизбора 

 

пре последњег избора  

односно реизбора 

 

после последњег избора  

односно реизбора 

 
Рад у стручном часопису или другој периодичној 

публикацији стручног или општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 

публикацији те врсте са више аутора 

    

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго)     

 
Напомена:  

       1. Навести часопис са SCI, SSCI или AHCI листе у којем су објављени радови. 

             2. Квантитативно исказати научне резултате за стицање звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука на начин приписан  Критеријума за 

избор у звања наставника на Универзитету одбране у Београду. 



 

 

4) Оцена о резултатима  научног и истраживачког рада  
 

    Ова  оцена  даје  се  на  основу  Критеријума  за  избор у  звања  наставника  на 

    Универзитету одбране у Београду који ступају на снагу __________ године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Оцена резултата у обезбеђивању  научно-наставног подмлатка 
 

   Менторство на магистарским и докторским студијама и учешће у комисијама за оцену и  

   одбрану докторске дисертације и изборе у звања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Оцена о резултатима  педагошког рада  

    Обавезно приказати и мишљење кадета односно студената 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Оцена о ангажовању  у развоју  наставе и  других делатности  високошколске установе 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Место и датум:_   
 
 
 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  _   


