
Прилог 7.1. Правилник Факултета о избору наставника и сарадника 
 

 
 



 
На основу члана 192. Статута Универзитет у Београду - Факултета за физичку хемију (бр. 783/2 од 
05. октобра 2006. године), на седници одржаној 22.11.2007 године Наставно-научно веће Факултета 
за физичку хемију доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК О  ИЗБОРУ  НАСТАВНИКА  И САРАДНИКА 

 
Општа одредба 

 
Члан 1. 

Oвим правилником утврђује се листа наставничких и сарадничких звања, општи 
критеријуми за избор у звања,  поступак избора и посебне интерне критеријуме за избор. 

Овај правилник произилази из Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду и примењује се комплементарно њему.  
 

Звања  наставника и сарадника универзитета 
 

Члан 2. 
Звања наставника Факултета јесу: доцент, ванредни професор и редовни професор. 

Наставници Факултета могу да изводе наставу на свим врстама студија. 
 Звање наставника страног језика на Факултету, осим звања предвиђених у ставу 1. овог 
члана, јесте и звање настваник страног језика. 
 Звања сарадника Факултета јесу: сарадник у настави и асистент. 
 

Члан 3. 
 Наставник се бира у звање за ужу научну област, а сарадник за област физичке хемије. 
 Уже научне области на Факултету јесу: 

- Физичка хемија - спектрохемија; 
- Физичка хемија - електрохемија; 
- Физичка хемија - радиохемија и нуклеарна хемија; 
- Физичка хемија - хемијска кинетика; 
- Физичка хемија - хемијска термодинамика, материјали; 
- Физичка хемија - биофизичка хемија и динамика неравнотежних процеса; 
- Физичка хемија - квантна хемија; 
- Физичка хемија - агрегатна стања; 
- Физичка хемија - контрола и заштита животне средине. 

 Предмети у оквиру ужих научних области утврђују се одлуком Наставно-научнног већа 
Факултета. 
 

Општи услови за избор наставника 
 

Члан 4. 
 За доцента може бити изабрано лице које има: 
 1) научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; 
 2) научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са  
рецензијама; 
 3) способност за наставни рад. 
 
 

Члан 5. 



За ванредног професора може бити изабрано лице које, поред услова из става 1. овог 
члана, има: 
 1) више научних радова од значаја за развој науке у области физичке хемије и њој сродних 
области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; 
 2) оригинално стручно остварење (пројект, студију, патент, оригинални метод и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројектима; 
 3) објављен уџбеник или монографију или практикум или збирку задатака из области 
физичке хемије и њој сродних области; 
 4) више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. 
 

Члан 6. 
За редовног професора може бити изабрано лице које, поред услова из става 1. овог члана, 

има: 
 1) већ број научних радова који утичу на развој научне мисли у области физичке хемије и 
њој сродних области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; 
 2) већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима; 
 3) објављен уџбеник или монографију1; 
 4) оригинално стручно остварење (пројект, студију, патент, оригинални метод и сл.), 
односно руковођење или учествовање у научним пројектима; 
 5) остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету, а посебно кроз 
менторство у магистарским тезама или докторским дисертацијама, као и учешће у комисијама за 
оцену или одбрану магистарских теза или докторских дисертација. 
   

Члан  7. 
 За наставника страног језика на Факултету може бити изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање и објављене стручне, односно научне радове у одговарајућој 
научној области, као и способност за наставни рад.  
 
 

Општи услови за избор сарадника 
 

Члан 8. 
 За сарадника у настави на студијама првог степена може да буде изабрано лице које је 
студент дипломских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и које на основним студијама има просечну оцену 
најмање 8 (осам). 
 Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о раду на период од годину дана, уз 
могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије завршавају.   
 Уговор из става 2. овог члана закључује декан Факултета. 
 

Члан 9. 
 За асистента може да буде изабрано лице које је студент докторских студија које је 

                                                 
1 Под објављеним уџбеником или монографијом или практикумом или збирком задатака сматра се издање овлашћеног 
издавача у складу за законом о издавачкој делатности.  
Уколико Факултет или Универзитет нису обезбедили средства за штампање рецензисаног рукописа из става 1. овог 
члана и постигли договор за ауторима рукописа око штампања истог, рецензисани рукопис ће се сматрати као да је 
објављен. 



дипломске академске студије завршило са просечном оценом најмање 8 (осам) и које показује 
смисао за наставни рад. 
 Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године, 
са могућношћу продужења за још три године.  
 Уговор из става 3. овог члана закључује декан Факултета. 
 
 

Поступак за избор наставника и сарадника 
 

Члан 10. 
 Лице изабрано у звање редовни професор стиче звање и заснива радни однос на неодређено 
време. 
 Лице изабрано у звање ванредни професор или доцент стиче звање и заснива радни однос 
на време од пет година, са могућношћу поновног избора. 

Са лицима из става 1. и става 2. овог члана декан закључује уговор о раду. 
 

Члан 11. 
 Избор наставника, односно сарадника врши се по конкурсу. 
 Одлуку о објављивању конкурса доноси декан, на предлог Изборног већа. 
 Декан доноси одлуку о објављивању конкурса за избор наставника најкасније шест  месеци 
пре истека времена за које је наставник биран. 
 

Члан 12. 
 Избор у звање и заснивање радног односа наставника Факултета обавља се најкасније у 
року од шест месеци од дана објављивања конкурса, а избор и заснивање радног односа сарадника 
најкасније у року од три месеца од дана објављивања конкурса. 
 

Члан 13. 
 Изборно веће Факултета образује комисију за припрему извештаја о пријављеним  
кандидатима, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

Члан 14. 
 Комисија за припрему извештаја се састоји од најмање три наставника или истраживача са 
научним звањем из области физичке хемије или њој сродних наука, од којих су најмање два у 
радном односу на Факултету, а најмање један члан није у радном односу на Факултету. 
 Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира. 
 

Члан 15. 
 Комисија припрема извештај о свим пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана  
истека рока за пријављивање кандидата на конкурс. 
 Ако Комисија не припреми извештај у року из става 1. овог члана, Изборно веће Факултета 
образује нову комисију. 
 

Члан 16. 
 Извештај Комисије садржи: биографске податке; преглед и мишљење о досадашњем 
научном раду сваког пријављеног кандидата; податке о објављеним радовима; мишљење о 
испуњености других услова за рад утврђених Законом; и предлог за избор кандидата у одређено 
звање наставника, односно сарадника. Комисија о кандидатима даје све податке униформно.  
 Извештај Комисије ставља се на увид јавности 20 дана, излагањем у библиотеци и 
објављивањем на Web локацији Факултета. 
 



 
Члан 17. 

По истеку рока из члана 16. став 2. овог статута, Изборно веће утврђује предлог за избор 
кандидата у звање наставника, односно доноси одлуку о избору кандидата у звање сарадника. 
 Изборно веће чине наставници, а када Изборно веће одлучује о избору у сарадничка звања, 
у његов састав улазе и сарадници Факултета. 
 Изборно веће приступа утврђивању предлога за избор у звање наставника, односно 
доношењу одлуке о избору у звање сарадника, ако је присутно најмање две трећине чланова који 
имају право да одлучују. 

Одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника доносе чланови 
Изборног већа из реда наставника у истом или вишем звању, а одлуку о избору у звање сарадника 
доносе сви чланови Изборног већа. 

Одлуке из става 4. овог члана доносе се већином гласова укупног броја чланова који имају 
право да одлучују. 

Ако Изборно веће својом одлуком не утврди предлог кандидата за избор у звање 
наставника, односно не изврши избор предложеног кандидата у звање сарадника, кандидат кога је 
предложила Комисија може поднети приговор Савету Факултета. Одлучујући по приговору, Савет 
Факултета може да потврди одлуку Изборног већа или да, у случају утврђене повреде поступка 
избора, укине одлуку и врати је Изборном већу на поновно одлучивање. 
 Ако ниједан од кандидата којег је предложила Комисија не буде изабран у звање 
сарадника, односно предложен за избор у звање наставника, одлуком Изборног већа, декан 
објављује нови конкурс. 
 Изборно веће сазива и његовим седницама председава декан. 
 

Члан 18. 
 У поступку избора наставника и сарадника студенти могу дати мишљење о њиховом 
педагошком раду. 
 Приликом избора наставника и сарадника за научну област за коју Факултет није матичан, 
прибавља се мишљење матичног факултета. 
 

Члан 19. 
Декан Факултета доставља надлежном органу Универзитета акт о утврђивању предлога 

кандидата за избор у звање наставника. 
 Одлуке о избору у звање доцент и ванредни професор доноси надлежни орган 
Универзитета, на предлог Изборног већа Факултета. 

Одлуку о избору у звање редовни професор доноси Сенат Универзитета, на предлог 
Изборног већа Факултета, а по прибављеном мишљењу надлежног органа Универизета. 

Кандидат предложен за избор у звање наставника који није изабран, у року од 15 дана од 
дана достављања одлуке, може уложити приговор Сенату Универзитета, преко Изборног већа 
Факултета, које га прослеђује Универзитету. 

Ако предложени кандидат не буде изабран у звање наставника, декан Факултета расписује 
нови конкурс. 
Са лицем изабраним у звање наставника, декан Факултета закључује уговор о раду. 
 

Члан 20. 
 Ако се на конкурс за избор наставника и сарадника, осим сарадника у настави, не пријави 
кандидат или се пријаве кандидати који не испуњавају услове за то радно место, декан Факултета 
може закључити уговор о извођењу облика наставе за одговарајућу научну област са наставником, 
дносно сарадником другог факултета, који је изабран за сличан или исти предмет физичке хемије, 
највише за једну школску годину. 
 



 
Члан 21. 

 Лице изабрано у звање наставника универзитета на другом факултету може бити преузето у 
радни однос на Факултету у истом звању, на основу споразума који закључују факултети, уз 
сагласност наставника. 

 
 

Гостујући професор 
 

Члан 22. 
Факултет може, без објављивања конкурса, по одлуци Изборног већа, да ангажује 

наставника из друге самосталне високошколске установе ван територије Републике у звању 
гостујући професор. 

Иницијативу за ангажовање наставника из става 1. овог члана може да покрене сваки 
наставник Факултета. Ова иницијатива се разматра на Изборном већу Факултета. 

У случају прихватања иницијативе из става 2. овог члана, Изборно веће Факултета образује 
комисију од најмање три члана, из реда наставника, за припрему извештаја о предложеном 
кандидату. 

 
Члан 23. 

 Комисија припрема извештај о кандидату у року од 30 дана од дана њеног формирања. 
 Ако Комисија не припреми извештај у року из става 1. овог члана, Изборно веће Факултета 
образује нову комисију. 
 Извештај Комисије садржи: биографске податке; преглед и мишљење о досадашњем 
научном раду предложеног кандидата; податке о објављеним радовима, мишљење о испуњености 
других услова за рад утврђених Законом, и предлог за избор кандидата у звање гостујући 
професор.  
 Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана, излагањем у библиотеци и 
објављивањем на Wеb локацији Факултета. 
 

Члан 24. 
Изборно веће Факултета разматра извештај Комисије и на основу њега доноси одлуку о 

избору наставника у звање гостујући професор, апсолутном већином. У доношењу одлуке 
учествују сви чланови Изборног већа из реда наставника. 

Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују се уговором о 
ангажовању за извођење наставе. Уговор о ангажовању закључује декан Факултета, под условима 
и на начин прописан Статутом. 

Гостујући професор може бити ангажован за период од највише 12 (дванаест) месеци. 
Уговор о ангажовању се закључује за одређену школску годину. 
Наставник изабран у звање гостујући професор није члан Наставно-научног већа и Изборног већа 
Факултета. 
 
 

Професор емеритус 
 

Члан 25. 
 На предлог Факултета Универзитет може да додели звање професор емеритус редовном 
професору, пензионисаном после ступања на снагу Закона, који се посебно истакао својим 
научним радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању наставно-
научног  подмлатка у области физичке хемије. 



 Професор емиритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским 
студијама другог и трећег степена. 
 Поступак и услови доделе звања и права лица из става 1. ближе се уређују статутом 
Универзитета. 
 
 

Допунски критеријуми Факултета  
за избор у звања наставника и сарадника 

 
Члан 26. 

Кандидат који конкурише за звање наставника или сарадника мора да испуни следеће 
допунске критеријуме, дате у следећој табели, који су дати упоредо са минималним критеријумима 
Стручног већа Универзитета: 

 

 
Ознаке “x”  и “y”  у табели из става 1. овог члана представљају  комбинације радова типа Р51 

и Р52 са укупним бројем поена усаглашеном према предлогу Стручног већа Универзитета  
(1Р51=5, 1Р52=3). На овај начин је детаљније разрађен предлог Стручног већа о могућности 
смањења укупног броја потребних радова за унапређење од 20%, повећаним уделом радова типа 
Р51 (који носе више поена). Табела  укључује и критеријуме који нису у предлогу Стручног већа а 
обухватају радове у националним часописима (Р60 и Р70), радове типа Р23 као и учешће у 

Звање 

Критеријуми Стручног већа 
Универзитета 

Критеријуми Факултета 

Од 
претходног 
избора 

Укупно Од претходног избора Укупно 

Асистент  
1 рад 

(Р51 или Р52) 
 

1 рад 
(Р51 или Р52) 

Доцент  
5 радова 

(1 Р51 + 4 Р52) 
 

(2Р51 +3 Р52)=19 
или 

(xР51 +y Р52)=19 
+ интерни: 

Р23+Р62-66 + Р70 + Р100 + Р110 = 3 

Ванредни 
професор 

10 радова 
(3Р51 + 7 Р52) 

15 радова 
(4 Р51 + 11 Р52) 

(3Р51 + 7 Р52)=36 
или 

(x Р51 + y Р52)=36 
+ интерни: 

Р23+ Р61-66 + Р71-73 + Р90+ 
Р100 + Р110 = 5 

15(4 Р51+11 Р52)=53 
или 

(x Р51+ y Р52) =53 
+ интерни: 

Р23+Р61-66 + Р71-73 + Р90+ Р100 + 
Р110 = 8 

Редовни  
професор 

15 радова 
(5 Р51 + 10 Р52) 

30 радова 
(9 Р51 + 21 Р52) 

(5xР51 + 10 Р52)=55 
или 

(xР51 + y Р52)=55 
+ интерни: 

Р23+ Р61-66 + Р71-73 + Р90+ 
Р100 + Р110 = 7 

(9Р51 + 21 Р52)=108 
или 

(x51 + y Р52)=108 
+ интерни: 

Р23+Р61-66 + Р71-73 + Р90+ Р100 + 
Р110 = 15 



наставним активностима (Р100 и Р110). Број бодова које кандидат добија за наставне активности 
приказује следећа табела:  
 

Назив групе 
резултата 

Ознака групе Врста резултата Р вредност 

Уџбеници и 
практикуми 

Р90 

Објављен уџбеник Р91 7 
Објављен практикум Р92 4 
Објављена збирка задатака Р93 3,5 
Превод уѕбеника, практикума или 
збирке  

Р94 3 

Менторство Р100 

Одбрањена докторска дисертација Р101 4 
Одбрањена магистарска теза Р102 3 
Одбрањен дипломски рад Р103 1 

Чланство у 
комисијама 

Р110 

За одбрану докторске дисертације Р111 0,5 
За одбрану магистарске тезе Р112 0,4 
За одбрану дипломског рада Р113 0,2 

 
 

Покретање процедуре 
 

Члан 27. 
 

Процедуру за унапређење у виша звања покреће Катедра по стицању услова за избор. 
Кандидати који не  испуњавају услове за унапређење у виша звања иду у процедуру 

поновног изабора у постојеће звање према критеријуму Стручног већа Универзитета (3 рада). 
Поновни избор у исто звање покреће правна служба Факултета. 
 
 

Завршна одредба 
 

Члан 28. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧУ 
ХЕМИЈУ 

 
 

Проф. др Славко Ментус 
 


