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ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБПР У ЗВАОА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  
 
Наставнп-наушнп веће Одсека за физику и метепрплпгију Прирпднп-математишкпг факултета 
дпнелп је 1984. гпдине струшне критеријуме за избпр у зваое наставника. Критеријуми су, уз 
пстале пдредбе прпписане закпнпм, давали минималне услпве за избпре у наставнишка зваоа. 
Вище пд две деценије дуга примена тих критеријума је ппзитивнп утицала на квалитет 
наставнпг кадра. У међувремену је упшенп да је знатнп ппрастап брпј публикација пп 
истраживашу и кпд нас и у свету и да квалитет наушних радпва није прецизнп пдређен 
критеријумима, такп да је оихпва примена ппстала недпвпљнп селективна. Осим тпга, 
критеријуми су шестп примеоивани кап дпвпљан, а не самп кап неппхпдан услпв, какп је 
првпбитнп замищљенп. Све пвп је указалп на неппхпднпст прилагпђаваоа критеријума 
садащоим пптребама. Намена правилника је да дефинище минималне стандарде квалитета за 
пдређена зваоа, дпк је избпр међу кандидатима кпји задпвпљавају пве стандарде искљушивп 
у надлежнпсти кпмисије за избпр наставника Наставнп-наушнпг већа. 
 
Правилник ппдлеже измени једнпм у пет гпдина уз неппхпдна усаглащаваоа са евентуалним 
прпменама у Закпну п виспкпм пбразпваоу. Ппщтп је при вреднпваоу наставнпг и наушнпг 
рада немпгуће квантитативнп пдредити све елементе, Правилник садржи ппщти деп и 
квантитативни деп кпји даје минималне пптребне услпве. 
 
ППШТИ УСЛПВИ 
 
За избпр у зваоа наставни и наушни рад треба вреднпвати на пснпву следећих критеријума. 
 
1) Наставни рад. Обим и квалитет наставнпг рада се прпцеоује крпз интерну и екстерну 
евалуацију рада кандидата са студенатима (пцене студената), дппринпс унапређеоу, 
псавремеоиваоу и ефикаснпсти наставе крпз ппстављаое нпвих експерименталних вежби, 
израду збирки задатака, практикума и учбеника, рукпвпђеое диплпмским радпвима (на 
шетвртпј гпдини студија пп старим прпграмима или на мастер гпдини нпвих прпграма студија). 
За избпр у прпфеспрска зваоа неппхпднп је да кандидат напище учбеник из физике, пднпснп 
метепрплпгије (пвп укљушује пбјављени учбеник, или рецензирана скрипта или практикум или 
рецензирани превпд учбеника пп преппруци Наставнп-наушнпг већа), или мпнпграфију, или 
ревијални рад у некпм пд впдећих светских шаспписа са импакт фактпрпм већим пд 1.  
 
Изузетнп истакнути истраживаши мпгу се бирати у наставна зваоа и са маоим наставним 
искуствпм негп щтп је предвиђенп претхпдним пдредбама, акп имају најмаое двпструкп већи 
брпј радпва негп щтп се пптребним услпвима Правилника захтева за пдгпварајуће зваое, кап и 
мпнпграфију или ппглавља у мпнпграфијама или ревијалне радпве.  
 
2) Научни рад. Обим и квалитет наушнпг рада се вреднује актуелнпщћу и знашајем наушне 
пбласти, брпјем наушних радпва пбјављених у шаспписима и збпрницима са кпнференција, 
квалитетпм шаспписа у кпјима су пбјављени, цитиранпщћу, признатим и реализпваним 
патентима, међунарпднпм наушнпм сарадопм, ушещћем на дпмаћим и међунарпдним 
наушним кпнференцијама и семинарима, ушещћем у издаваоу и рецензираоу за међунарпдне 
шаспписе. Пре свакпг избпра у наставнишкп зваое, кандидат је дужан да пдржи кплпквијум п 



најважнијим резултатима свпг истраживашкпг рада. За прпфеспрска зваоа је неппхпдна 
сппспбнпст за сампсталан рад и развпј наушне прпблематике.  
 
У Правилнику се рашунају искљушивп наушни радпви пбјављени у впдећим међунарпдним 
шаспписима, тј. шаспписима шији је импакт фактпр већи пд 1, псим за наушне пбласти 
метепрплпгија и настава физике, где се рашунају шаспписи са импакт фактпрпм већим пд 0.5, 
најмаое у једнпј пд пет гпдина најближих гпдини  пбјављиваоа рада, или у најближпј гпдини 
за кпју ппстпји пвај ппдатак. За радпве и цитате релевантни су ппдаци из цитатне базе Web of 
Science (издаваша Thomson Reuters Scientific Inc, Филаделфија, САД) или Scopus (Elsevier, 
Хпландија). Аутпцитати и цитати кпаутпра се не рашунају. Реализпвани или међунарпднп 
признати патенти мпгу заменити дп 20% радпва захтеваних за избпр у пдређенп зваое, 
рашунајући један патент кап еквивалент једнпм раду.  
 
ППТРЕБНИ УСЛПВИ 

 
1) Сарадник у настави: студент мастер студија са прпсешнпм пценпм најмаое 8. Ппдлеже 
реизбпру ппсле једне гпдине. 

 
2) Асистент: студент дпктпрских студија са прпсешнпм пценпм најмaое 8, кпји је пбјавип бар 1 
рад у впдећем међунарпднпм шасппису. Ппдлеже реизбпру ппсле 3 гпдине, уз услпв да је у 
претхпднпм избпрнпм перипду пбјавип најмаое јпщ 1 рад, и ппставип или унапредип најмаое 
једну експерименталну вежбу, пднпснп псавременип рашунске вежбе и увеп нпве задатаке. 

 
3) Доцент: У пвп зваое мпже се бирати дпктпр наука са најмаое 6 радпва пбјављених у 
впдећим међунарпдним шаспписима из физике, пднпснп метепрплпгије, уз ппзитивну пцену 
претхпдне наставне активнпсти. Ппдлеже ппнпвнпм избпру ппсле 5 гпдина. Мпже бити 
реизабран акп је у претхпднпм перипду пбјавип најмаое 2 рада у впдећим међунарoдним 
шаспписима, а успещнпст наставне активнпсти у прптеклпм перипду верификпвап 
рукпвпђеоем бар једним диплпмским радпм, или пбјавип учбеник или рецензирани ппмпћни 
учбеник (практикум, скрипта или збирку задатака) или је увеп нпву експерименталну вежбу 
или курс (пдпбрен пд Наставнп-наушнпг већа Факултета). 
 
4) Ванредни професор: У пвп зваое мпже се бирати кандидат кпји је бар један избпрни 
перипд прпвеп у зваоу дпцента, рукпвпдип израдпм бар једнпг диплпмскпг рада и има 
пбјављен учбеник или мпнпграфију или рецензирана скрипта. За избпр ппсле два избпрна 
перипда у зваоу дпцента пптребнп је да је пбјавип најмаое 12 радпва у впдећим 
међунарпдним шаспписима из физике, пднпснп метепрплпгије, и да је цитиран најмаое 20 
пута. Укпликп се бира ппсле првпг избпрнпг перипда у нижем зваоу неппхпднп је да је пбјавип 
најмаое 18 радпва, а мпже и маое (али не маое пд 12), aкo је оихпв укупни импакт фактпр 
бар 36 или је бар 40 пута цитиран. Ппдлеже ппнпвнпм избпру ппсле 5 гпдина, акп је у 
претхпднпм перипду пбјавип најмаое 2 рада у впдећим међунарoдним шаспписима, а 
успещнпст наставне активнпсти у прптеклпм перипду верификпвап рукпвпђеоем бар једним 
диплпмским радпм, или пбјавип учбеник или рецензирани ппмпћни учбеник (практикум, 
скрипта или збирку задатака) или је увеп нпву експерименталну вежбу. 
 
5) Редовни професор: У пвп зваое, кпје не ппдлеже реизбпру, мпже се бирати кандидат кпји 
је претхпднп прпвеп у зваоу ванредни прпфеспр бар један избпрни перипд, кпји је рукпвпдип 
бар једним дпктпрским радпм, и кпји је стекап међунарпдни углед у свпјпј пбласти, щтп знаши 
вище предаваоа пп ппзиву на међунарпдним кпнференцијама и брпјне цитате. Акп је 
претхпднп прпвеп бар два избпрна перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра неппхпднп је да је 
пбјавип 18 радпва у впдећим међунарпдним шаспписима из физике, пднпснп метепрплпгије, и 



да је бар 50 пута цитиран. За избпр ппсле једнпг избпрнпг перипда у зваоу ванреднпг 
прпфеспра пптребнп је да је пбјавип бар 27 радпва и да је бар 50 пута цитиран, а мпже и маое, 
али не маое пд 18, акп им је укупни импакт фактпр бар 54 или је цитиран бар 80 пута. 
 
6) Научна звања: предлагаое за избпре у наушна зваоа се врщи у складу са правилникпм 
Министарства науке. Исти правилник се примеоује за пцену наушнпг рада при избприма у 
наставнишка зваоа на другим институцијама, када се тражи сагласнпст Физишкпг факултета. 
 
ПРЕЛАЗНЕ ПДРЕДБЕ 
 
Правилник се примеоује на избпре заппшете накпн усвајаоа правилника. За наставнике 
Физишкпг факултета са стажпм већим пд 30 гпдина (у тренутку изгласаваоа правилника) 
примеоују се претхпднп важећи правилници. За сараднике затешене у зваоу ванреднпг 
прпфеспра, за напредпваое се уместп рукпвпђеоа израдпм дпктпрскпг рада, мпже признати и 
рукпвпђеое израдпм магистарскпг рада. За сараднике затешене у зваоу асистента се у ппгледу 
трајаоа избпрнпг перипда дп нареднпг избпра примеоују пдредбе закпна пп кпм је изабран, 
уз важеое прелазних пдредби Закпна п виспкпм пбразпваоу.  
 
Бепград, 26. пктпбар 2011.     ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
       Прпф. др Љубища Зекпвић 
 
 
 

ВРЕДНПВАОА КПЛАБПРАЦИЈСКИХ РАДПВА ПРИ ИЗБПРУ У ЗВАОА НА ФИЗИЧКПМ 
ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ 

(Усвпјенп на седници Наставнп-наушнпг већа пдржанпј  
23. нпвембра 2011. гпдине, кап дпдатак Правилнику за избпр у зваоа) 

 
Велики брпј кплабпрацијских радпва, праћен дугашким листама пптписника, кпје се при тпме 
унапред пдређују, птвприп је питаое стварнпг дппринпса ппјединих пптписника у пвим 
радпвима.  Какп је пвп питаое знашајнп за пцену квалитета рада истраживаша при избприма у 
зваоа и кпд пријаве дпктпрата, направљен је ппкущај да се сагледају шиоенице и ппступци 
кпји мпгу дппринети пбјективнпм вреднпваоу ппјединашних дппринпса и оихпвпм ппређеоу 
са истраживашким радпм у другим пбластима физике.  
 
Збпг специфишнпсти кплабпрацијскпг рада, кап и неппхпднпсти да се тај рад и ушещће 
истраживаша из Србије на истраживашким прпјектима у ЦЕРНу регулищу, фпрмирана је 
државна Кпмисија за сарадоу са ЦЕРНпм. Уз пбезбеђиваое прганизпванпг институципналнпг 
приступа,  један пд задатака пве Кпмисије је такпђе и верификација и кпнтрпла рада 
истраживаша из Србије у пквиру међунарпдних прпјеката у ЦЕРНу. 
 
1. Ауторство на раду 
 
Пре публикпваоа рада у шасппису, свака кплабпрација пп сппственим правилима даје 
истраживашке, прпграмерске или технишке задатке ппјединцима, тимпвима или групама 
тимпва. Одређени нивп технишких активнпсти је пбавезан, али не мпже да се сматра 
релевантним за напредпваоа.  
 
Резултати истраживашких активнпсти се приказују у пблику извештаја, шије технишкп име 
(public note, internal note, итд.) и степен јавнпсти зависи пд кплабпрације. Такпђе, ппједини 
истраживаши, ппсебнп млади, имају задатак излагања свпјих и резултата свпјих тимпва на 



кплабпрацијским састанцима, видеп кпнференцијама и сл. Кпнашнп, кплабпрација пвлащћује 
ппјединце да представљају кплабпрацију на разним кпнференцијама. Ове три активнпсти 
(извещтаји, излагаоа и представљаое) везане су искљушивп за аутпре ппјединих 
истраживашких резултата, и претхпде публикпваоу кплабпрацијских радпва (са кпмплетним 
листама пптписника) у шаспписима. 
 
Закљушак је да је аутпрствп у ужем смислу, директно ауторство, праћенп бар једнпм пд пве 
три активнпсти, те се аутпрствп на извещтају, излагаое или представљаое мпже сматрати 
дпказoм директнпг аутпрства на кплабпрацијскпм раду у шасппису. Такви кплабпрацијски 
радпви ће бити називани изабрани (?) кплабпрацијски радпви кандидата. 
 
2. Поступак процене доприноса 
 
Да би се ппкренуп избпр у зваое, щтп пп правилима Физишкпг факултета ради Катедра, 
пптребнп је да кандидат дпстави заједнп са упбишајеним ппдацима (међу кпјима је списак 
наушних радпва), такпђе и списак изабраних кплабпрацијских радпва, при шему је за сваки пд 
пвих радпва ташнп и пптпунп наведена свака пд ппменуте три активнпсти кпјим се ппказује 
директнп аутпрствп. (тј. пдгпварајући траг у службенпј бази ппдатака ЦЕРНа). 
 
На пснпву пвпга, а у складу са правилима Физишкпг факултета, Катедра пдлушује п ппкретаоу 
ппступка за избпр у зваое, а Наставнп-наушнп веће кпнашнп даје преппруку декану п 
расписиваоу кпнкурса и Кпмисији за писаое извещтаја п кандидатима пријављеним на 
кпнкурс (Кпмисија). Истпвременп се Државнпј кпмисији щаље захтев за мищљеое п 
испуоенпсти услпва за избпр кандидата. Мищљеое пве кпмисије п свим кандидатима кпји 
имају кплабпрацијске радпве ће бити узетп у пбзир при састављаоу извещтаја Кпмисије. 
 
 
Бепград, 23. нпвембар 2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
        Прпф. др Љубища Зекпвић 
 


