
На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» 
број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,  
99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 120. став 11. Статута Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“ број 8/14), Сенат Универзитета у Нишу, на седницама одржаним 26. 
марта 2014. године и 09. децембра 2015. године, утврдио је 
 
 

БЛИЖЕ КРИТЕРИЈУМЕ 
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА 

-пречишћени текст- 
 
 

Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
Овим критеријумима одређују се елементи за оцену учесника конкурса за избор у 

звања наставника и минимални услови које учесници конкурса треба да испуне приликом 
избора у звања наставника. 
 

Члан 2. 
Квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата, као и критеријуми 

за одређивање категорије научних публикација дефинисани су Правилником о поступку и 
начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача („Службени гласник РС“, број 38/2008). 

Члан 3. 
Приликом утврђивања категорије часописа треба имати у виду категорију у којој 

часопис припада у тренутку објављивања, или једну од претходне или наредне две године 
у односу на годину у којој је рад објављен, узимајући ону која је повољнија за кандидата. 
 
 

Елементи доприноса академској и широј заједници 
 

Члан 4. 
Елементи доприноса академској и широј заједници су: 

1. подржавање ваннаставних академских активности студената; 
2. учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове; 
3. учешће у раду тела факултета и универзитета; 
4. руковођење активностима на факултету и универзитету: 
5. допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета; 
6. успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници; 
7. вођење професионалних (струковних) организација; 
8. рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других 

институција); 
9. организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних 

стручних и научних конференција и скупова; 
10. организација и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

уметничких манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси и сл.); 
11. учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним уметничким 

манифестацијама (изложбе, фестивали, уметнички конкурси и сл.), конференцијама 
и скуповима; 

12. репутација исказана позивима за оцену наступа на јавним професионалним 
скуповима; 

13. учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и 
професионалном експретизом факултета и Универзитета; 

14. учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација; 
15. креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и 

доприносе унапређењу Универзитета као заједнице учења. 
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Члан 5. 
Елементи доприноса академској и широј заједници из члана 4. Ближих критеријума 

за избор у звања наставника се цене приликом избора у звања наставник у сваком 
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу. 
 
 

Ближи критеријуми за избор у звања наставника 
 у пољу природно-математичких наука 

 
Члан 6. 

У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:  
1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 
3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из 

члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 
4. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

5. у последњих пет година остварених најмање 6 поена објављивањем научних радова 
у часописима категорија М21, М22, или М23, у складу са начином бодовања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, при чему 
бар на једном раду кандидат мора бити првопотписани аутор рада, 

6. најмање један рад саопштен на међународном или домаћем научном скупу. 
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 

коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  
 
 

Члан 7. 
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 

критеријуме:  
1. докторат наука из области за коју се бира, 
2.  позитивна оцена наставног рада; 
3.  остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из 

члана 4. ових критеријума; 
4.  објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака из области за коју 

се бира, 
5.  учешће у научним пројектима, 
6. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

7. од првог избора у претходно звање најмање 12 поена остварених објављивањем 
научних радова у часописима категорија М21, М22 или М23, у складу са начином 
бодовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
при чему бар на једном раду кандидат мора бити првопотписани аутор рада, 

8. најмање три научна рада саопштена на међународним или домаћим научним 
скуповима. 

 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
Члан 8. 

У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 
критеријуме:  

1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада,  
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници 

из члана 4. ових критеријума, 
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4. менторство или коменторство бар једне докторске дисертације, с тим што се овај 
услов може заменити једним научним радом у часопису кагегорије М21 или М22, или 
једним уџбеником или једном монографијом (рад, уџбеник и монографија из овог 
става се не рачунају у ставовима 6., 8. и 9. овог члана), 

5. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка, и то у барем једном од 
следећих елемената: учешћем у комисијама за одбрану докторске дисертације, 
магистарске тезе или мастер рада, држањем наставе на докторским студијама, 
држањем припрема студената за студентска такмичења, учешћем у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер студијама и слично, 

6. од избора у претходно звање објављен уџбеник или монографија из области за коју 
се бира, 

7. учешће у међународним или домаћим научним пројектима, 
8. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

9. од првог избора у претходно звање најмање 18 поена остварених објављивањем 
научних радова у часописима категорија М21, М22, М23, у складу са начином 
бодовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, с 
тим што се један рад може заменити оствареним резултатом категорије М91. При 
томе бар на једном раду кандидат мора бити првопотписани аутор рада, 

10. најмање шест научних радова радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, 

11. остварених најмање десет цитата научних радова кандидата у другим научним 
радовима објављеним у научним часописима категорија М21, М22, М23 (изузимајући 
аутоцитате и цитате сарадника, односно коцитате). 

 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
Члан 9. 

За избор наставника из области Гео наука кандидат за избор у звање доцент или 
ванредни професор може да оствари 6 бодова, а кандидат за избор у звање редовни 
професор 9 бодова, радовима из категорије М24 и М51. 

 
 
 
 
 

Ближи критеријуми за избор у звања наставника 
 у пољу друштвено-хуманистичких наука  

 
Члан 10. 

У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме: 
1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

када је довољно да учесник конкурса поседује склоност и способност за наставни 
рад, 

3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из 
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

4. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

5.   у последњих пет година најмање један рад у часопису категорије М21 или М22 или 
М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон Ројтерс листи 
или са SSCI или SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада, при чему рад у 
часопису категорије М21 кандидат може заменити са два рада у часописима који се 
издају на енглеском, француском, немачком или руском језику, у којима је бар у 
једном раду првопотписани аутор рада, 

6. најмање једно излагање на научним скуповима. 
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Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

Члан 11. 
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 

критеријуме: 
1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада, 
3. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из 

члана 4. ових критеријума, 
4. руковођење најмање два дипломска (мастер) рада или руковођење најмање једним 

магистарским радом, односно чланство у комисијама за најмање два магистарска 
рада, 

5. објављен: уџбеник или монографија или практикум или књига научних расправа и 
огледа или рад у тематском броју часописа из области за коју се бира, 

6. оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 

7. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

8. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SSCI или SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при 
чему један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити са два рада у 
часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или руском језику, у 
којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада, 

9. од последњег избора најмање четири објављена рада саопштена на међународним 
или домаћим научним скуповима. 
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 

коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
Члан 12. 

У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 
критеријуме: 

1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада, 
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници 

из члана 4. ових критеријума, 
4. руковођење или чланство у комисијама за најмање пет дипломских радова, од којих 

најмање два од последњег избора, 
5. руковођење бар једном докторском дисертацијом или чланство у најмање две 

комисије за одбрану докторске дисертације,  
6. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
7. објављен: уџбеник или монографија или оригинално стручно остварење или књига 

научних расправа и студија из уже научне области за коју се бира, 
8. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

9. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SSCI или SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при 
чему један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити са два рада у 
часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или руском језику, у 
којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада, 

10. од последњег избора најмање шест радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, и најмање једно усмено излагање на међународним 
скуповима. 
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 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 

Члан 13. 
 У радове који се вреднују рангом рада у часописима са SSCI или SCI листе спадају 
такође:  

1. преводи научних (стручних), односно књижевних дела из уже научне области, 
објављена збирка историјских извора или грађе на старим језицима (старогрчки, 
латински, старословенски, отомански…), 

2. радови за област српске филологије, као и историје и етнологије, написани на 
српском језику и објављени у часописима који су посебном одлуком Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја верификовани као међународни, 

3. радови за област страних филологија (германистика, романистика, русистика, 
полонистика, бохемистика, хеленистика, италијанистика, хиспанистика и слично), 
објављени у часописима у којима се радови штампају на језику из уже филолошке 
научне области (немачки језик, француски језик, шпански језик, руски језик, 
пољски језик, новогрчки језик, италијански језик и слично). 

4. радови за област права објављени у часописима који су посебном одлуком 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја верификовани као 
међународни часописи, при чему се ти радови могу заменити са по два рада 
објављена у научним часописима са листа ERIH, HEINONLINE и ECOLIBRI, или 
часописима категорије М51. 

 
Члан 14. 

У области физичког васпитања и спорта радове са SSCI или SCI листе кандидати 
могу заменити сваки са:  

1. освојеном медаљом на светском првенству, светском купу и олимпијским играма, на 
универзијади, европском првенству и европском купу, на медитеранским играма, 

2. наступом у финалу или завршници одговарајућег такмичења на светском првенству, 
светском купу и олимпијским играма, на универзијади, европском првенству и 
европском купу, медитеранским играма, 

3. учешћем на светском првенству, светском купу и олимпијским играма, европском 
првенству, EYOF, COMEN. 
 
Радове саопштене на међународним или домаћим научним скуповима кандидати 

могу заменити сваки са: 
1. наступом у финалу или завршници одговарајућег такмичења на балканијади, на 

првенству Србије и купу Србије, на турниру националног значаја, универзијади и 
европском купу, 

2. учешћем на универзијади, европском купу, на балканијади, на првенству и купу 
Србије, на званичним националним такмичењима. 

 
 

Члан 15. 
На конкурсима, у пољу друштвено-хуманистичких наука, за избор у звања ванредни 

и редовни професор, који буду расписани до 31.12.2018. године радове са SSCI или SCI 
листе кандидати могу заменити са два рада у часописима са SCIE листе, из категорије М24 
или категорије М14, у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или 
руском језику, у којима су бар у једном раду првопотписани аутор рада.  

 
 

Ближи критеријуми за избор у звања наставника  
у пољу медицинских наука 

 
Члан 16. 

У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме: 
1. докторат наука из области за коју се бира, 
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2. позитивна оцена наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 
када је довољно да учесник конкурса поседује склоност и способност за наставни 
рад, 

3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из 
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

4. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

5. у последњих пет година најмање један рад у часопису категорије М21 или М22 или 
М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон Ројтерс листи 
или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада, при чему рад у часопису 
категорије М21 кандидат може заменити са два рада у часописима са SCIE листе у 
којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада, 

6. најмање једно излагање на научним скуповима. 
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 

коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
Члан 17. 

У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 
критеријуме: 

1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада коју утврђује Изборно веће факултета на основу 

мишљења студената, катедре и декана, 
3. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из 

члана 4. ових критеријума, 
4. учешће у научним пројектима, 
5. руковођење бар два дипломска рада, 
6. објављен уџбеник, монографија или практикум из области за коју се бира, 
7. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

8. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при чему 
један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити са два рада у 
часописима са SCIE листе у којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада, 

9. најмање пет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, 
од којих најмање два од последњег избора. 

 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

Члан 18. 
 У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 
критеријуме: 

1. докторат наука из области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада коју утврђује Изборно веће факултета на основу 

мишљења студената, катедре и декана, 
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници 

из члана 4. ових критеријума, 
4. руковођење бар четири дипломска рада, од којих најмање два од последњег избора, 
5. оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним 

пројектима, 
6. руковођење бар једним докторским радом, 
7. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
8. објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира, 
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9. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

10. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при чему 
један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити са два рада у 
часописима са SCIE листе у којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада,  

11. најмање десет радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, од којих најмање три од последњег избора, и најмање једно усмено 
излагање на међународним скуповима. 

 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
 

Ближи критеријуми за избор у звања наставника  
у пољу техничко-технолошких наука 

 
Члан 19. 

У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:  
1. научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
2. позитивна оцена наставног рада осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

када је довољно да учесник конкурса поседује склоност и способност за наставни 
рад, 

3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из 
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

4. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

5. у последњих пет година најмање један рад у часопису категорије М21 или М22 или 
М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон Ројтерс листи 
или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада, при чему рад у часопису 
категорије М21 кандидат може заменити регистрованим патентом или са два рада у 
часописима са SCIE листе у којима је бар у једном раду првопотписани аутор рада. 

 Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 

Члан 20. 
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 

критеријуме: 
1. научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
2. способност за наставни рад, 
3. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из 

члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 
4. оригинално стручно остварење (пројекат, студије), односно, руковођење или 

учешће у научним пројектима, 
5. објављени уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну 

област, 
6. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

7. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при чему 
један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити регистрованим 
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патентом или са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном раду 
првопотписани аутор рада, 

8. више радова саопштених на међународним или домаћим скуповима. 
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 

коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
 

Члан 21. 
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 

критеријуме: 
1. научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
2. способност за наставни рад, 
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници 

из члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 
4. остварене резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
5. оригинално стручно остварење (пројекат, студије), односно руковођење или учешће 

у научним пројектима, 
6. објављени уџбеник или монографија, 
7. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је 
првопотписани аутор рада, 

8. од избора у претходно звање најмање два рада у часописима категорије М21 или 
М22 или М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон 
Ројтерс листи или са SCI листе, у којима је првопотписани аутор рада, при чему 
један рад у часопису категорије М21 кандидат може заменити регистрованим 
патентом или са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном раду 
првопотписани аутор рада, 

9. већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим 
научним скуповима. 
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из научне области за 

коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или прилагањем радова у 
штампаној форми.  

 
Члан 22. 

За изборе наставника из области текстилног инжењерства радови у часописима са 
SCI листе могу се заменити са радовима из категорије М21 у којима је кандидат бар у 
једном раду првопотписани аутор рада. 

За изборе наставника из области архитектуре један рад у часописима са SCI листе може 
се заменити и са стручно-уметничким радом:  

1. Реализовано архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело 
међународног значаја (изведени архитектонски објекат, ентеријер или усвојени 
просторни/урбанистички план/пројекат) за које је добијено признање (награда) од 
релевантне институције међународног карактера. Под релевантном институцијом се 
подразумева међународна струковна организација, међународна фондација која 
додељује признања из области градитељства, релевантне институције међународног 
карактера са седиштем у матичној држави или у држави у којој је дело реализовано 
или национално струковно удружење чији значај превазилази оквире матичне 
државе (нпр. RIBA), а не подразумевају се награде добијене од организација, 
фондација или удружења у матичној држави.  

2. награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са 
Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и 
урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији) или 
у складу са важећим правилником у којој је конкурс расписан или у складу са 
правилником међународних организација за област архитектуре, урбанизма и 
дизајна. 

 



  9

Под објектом међународног значаја се подразумева изведени објекат или ентеријер 
или усвојени просторни/урбанистички план/пројекат приказан у међународном часопису 
(М21-М24), монографији међународног значаја (М11-М14) или на међународној изложби са 
каталогом и рецензијама. 

Под међународном изложбом или манифестацијом се подразумева изложба или 
манифестација коју организује међународни одбор, удружење или институција и која има 
међународну селекцију и рецензију. Услов који мора да буде испуњен је да у одбору за 
селекцију има чланова из најмање 5 земаља. Овај услов важи како за изложбе или 
манифестације у земљи тако и у иностранству. О карактеру изложбе или манифестације 
просуђује одговарајући матични одбор (МНО), а процену потврђује министарство (МН). 
Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност иностраних чланова Одбора. 

Међународни конкурс је конкурс који организује одбор, удружење или институција, 
при чему у Жирију има чланова из најмање 5 земаља. Овај услов важи како за конкурсе у 
земљи тако и у иностранству. О карактеру конкурса просуђује одговарајући МНО, а 
процену потврђује МН. Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност 
иностраних чланова жирија. 

 
 
 

 Ближи критеријуми за избор у звања наставника у пољу уметности 

Члан 23. 
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме: 

1. високо образовање првог степена, призната уметничка дела и способност за 
наставни рад, 

2. позитивна оцена наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко 
звање, када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни 
рад, 

3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из 
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, 

4. признати уметник који има најмање три репрезентативне референце у ужој 
уметничкој области за коју се бира. 

 
Члан 24. 

У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 
критеријуме: 

1. Високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности, 

2. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из 
члана 4. ових критеријума, 

3. позитивна оцена наставног рада, руковођење бар четири завршна рада на свим 
нивоима студија, а уколико студијским програмом није омогућено да наставник 
буде биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити једном 
репрезентативном референцом у ужој уметничкој области за коју се бира, 

4. најмање шест репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се 
бира, најмање две различите категорије, од којих најмање три од последњег 
избора. 

 
 

Члан 25. 
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће 

критеријуме: 
1. Високо образовање првог степена или докторат уметности и изузетна уметничка 

дела која су значајно утицала на развој културе и уметности, 
2. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници 

из члана 4. ових критеријума, 
3. позитивна оцена наставног рада, руковођење бар осам завршних радова, а 

уколико студијским програмом није омогућено да наставник буде биран за 
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руководиоца завршног рада, то се може заменити са две репрезентативне 
референце у ужој уметничкој области за коју се бира, 

4. најмање девет репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се 
бира, најмање три различите категорије, од којих најмање три од последњег 
избора, при чему се једна од ових референци може заменити објављеним 
теоријским или уџбеничким делом. 

 

Члан 26. 
Репрезентативне референце из чланова 23, 24 и 25 дефинисане су по уметничкој 

области. 
Репрезентативне референце за уметничку област музичка уметност: 
1. уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на 

концертима или фестивалима у земљи и иностранству, 
2. солиста на концерту (дело изведено у целини) са симфонијским или камерним 

оркестром, солиста у вокално-инструменталном делу, целовечерњи концерт, 
реситал, остварена улога у оперској представи, 

3. целовечерњи концерт на фестивалима у земљи и иностранству,  
4. одржани мајсторски курсеви, семинари, радионице, јавна предавања у земљи и 

иностранству, 
5. учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству, 
6. учешће у раду жирија на музичким такмичењима националног и међународног 

карактера, 
7. освојене награде и признања за уметнички рад, 
8. објављен CD (уметничке музике) са рецензијом еминентних уметника и 

музиколога, 
9. премијере, иновације, оригинални уметнички и педагошки пројекти, 
10. објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и 

стручна периодика). 
 

Репрезентативне референце за уметничку област ликовне и примењене уметности: 
1. јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама, 
2. јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и 

манифестацијама, 
3. комерцијална реализација уметничког дела, 
4. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 

мајсторских радионица у земљи и иностранству, 
5. учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела, 
6. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и 

манифестацијама, 
7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству, 
8. објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и 

стручна периодика). 
 

 
Члан 27. 

Научно-стручна већа искључиће из разматрања часописе за које КоБСОН објави да 
поступак рецензирања у њима није коректан. 

 
 

Члан 28. 
 За кандидате који буду реизабрани, након испуњења ближих критеријума за избор у 
више звање, декан факултета може да распише конкурс за избор у више звање. 
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Члан 29. 
Ови критеријуми су саставни део Правилника о поступку стицања звања и 

заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, а примењиваће се на конкурсе 
за избор у звања наставника расписане почев од 01.01.2016. године. 
 
 

Члан 30. 
Ступањем на снагу ових Ближих критеријума за избор у звања наставника престају 

да важе Ближи критеријуми за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ 
број 2/08, 2/09 и 3/13). 
 

 
     

СНУ бр 8/16-01-011/15-041 
У Нишу, 09.12.2015. године 

 
     
     ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
    УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
 
    Проф. др Драган Антић, с.р. 


