
 
Број: 0601-381/ 
Датум:  

 
На основу члана 74 став 12 Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС" број: 

88/2017,  27/2018 – други закон, 73/2018, 67/2019 и  6/2020 – други закон) и члана 66 
Статута Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета (пречишћен текст) 
број: 0601-408/14 од 27.01.2021. године, Наставно-научно веће Универзитета у Новом Саду, 
Природно-математичког факултета на 30. седници одржаној 22.02.2021. године,  доноси  

 
ПРАВИЛНИК  

О ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  
НАСТАВНИКА НА 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ  
(Пречишћен текст) 

 
 

Члан 1. 
(1) Правилником о додатним условима за избор у звање наставника на Природно-
математичком факултету, Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник) врши се 
измена и допуна Правилника о додатним условима за избор у звање наставника на 
Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду број 0601-381/9 24.04.2018. 
године ради усаглашавања са одредбама измена и допуна Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду број 04-
179/10 од 09.10.2018. године (у даљем тексту: Правилник УНС). 
 

Члан 2. 
(1) Ако је наставник за избор у звање ванредног професора имао објављен уџбеник или 
монографију, не мора објављивати нови уџбеник ии монографију приликом избора у звање 
редовног професора . 
(2) Ако је наставник за избор у звање ванредног професора имао објављену збирку задатака, 
приручник или практикум, као обавезан услов за избор у звање редовног професора је 
објављен уџбеник или монографија. 
(3) Став 1 и 2 овог члана не односи се на поља друштвених и хуманистичких наука. 
 

Члан 3.  
(1) Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање научних резултата, 
кандидату за избор у звање узимају се у обзир резултати које је наставник испунио у 
претходном изборном периоду (то је период од последењег избора у звање). За први избор у 
звање доцента то је целокупан изборни период. 
(2) Приликом избора у исто звање, када је у питању вредновање научних резултата, узимају 
се у обзир услови које је наставник испунио у периоду од последњег избора у звање у ком се 
тренутно налази. 
(3) Канадидату који је претходно био поново биран у исто звање, код избора у више звање 
узимају се у обзир, поред услова које је испунио у периоду које је у току и услови које је 
испунио у избору који је претходио текућем. Уколико је кандидат имао више поновних 



избора који су претходили текућем, узимају се у обзир само усливи које је испунио у 
последњем поновном избору који је претходио текућем. 

 
Члан 4. 

(1) Додатни услови за оцену испуњености услова у погледу наставног и научно-
истраживачког рада за избор у звање наставника Факултета су:  
А) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 
Додатни услови за избор доцента  

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником 
ПМФ 

 

Д
оц

ен
т 

Општи услов Научни назив доктора наука за научну 
област за коју се бира, стечен на 
акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у 
земљи или диплома доктора наука 
стечена у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом 
образовању. 

(нису утврђени) 

Обавезни 
услови 

Приступно предавање из области за 
коју се бира, позитивно оцењено од 
стране високошколске установе.  

Оцена приступног 
предавања најмање 
8. 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада (уколико је постојао 
педагошки рад) добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за 
високо образовање и мишљења 
студената формираног у складу са 
општим актом високошколске 
установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у 
последње три 
године. 

Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 из научне области за 
коју се бира. Од 1.10.2018. године 
кандидат мора најмање на једном раду 
бити први аутор или кореспондент.  

Најмање једно 
учешће на 
националној или 
међународној 
конференцији, на 
којој је кандидат 
излагао рад. 
Уколико кандидат 
не може из 
објективних 
разлога да испуни 
наведен додатни 
услов, може да се 
замени са једним 
радом  категорије 
М20  

Изборни услови Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. Допринос 
академској и широј заједници, 3. 
Сарадња са другим високошколским 
установама у земљи и иностранству 

(нису утврђени) 

Услови за сваки следећи избор у звање доцента 



Обавезни 
услови 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада 

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у 
последње три 
године. 

Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 из научне области за 
коју се бира. 

(нису утврђени) 

 
Додатни услови за избор ванредног професора 

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником ПМФ 

 

 Општи услов Испуњени услови за избор у 
доцента. 

(нису утврђени) 

В
ан

р
ед

н
и

 п
р

оф
ес

ор
 

Обавезни услови Искуство у педагошком раду са 
студентима. 

(нису утврђени) 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада (уколико је 
постојао педагошки рад) добијена 
у складу са Препоруком 
Националног савета за високо 
образовање и мишљења студената 
формираног у складу са општим 
актом високошколске установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године. 

Објављена три рада из категорије 
М21, М22 или М23 из научне 
области за коју се бира. Од 
1.10.2018. године кандидат мора 
најмање на једном раду бити први 
аутор, последњи аутор или 
кореспондент.  

Најмање два учешћа 
на међународним 
конференцијама на 
којима је кандидат 
излагао рад. 
Уколико кандидат не 
може из објективних 
разлога да испуни 
наведен додатни 
услов, свако  учешће 
може да се замени са 
једним радом  
категорије М20 

Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће на 
пројекту. 

(нису утврђени) 

Најмање једна од наведених 
публикација: објављена 
монографија, објављен уџбеник за 
област за коју се бира, поглавље у 
уџбенику или монографији, збирка 
задатака или практикум.  

Најмање једна од 
наведених 
публикација: 
објављена 
монографија, 
објављен уџбеник за 
област за коју се бира, 
збирка задатака или 
практикум 

 Најмање 2 менторства 
у завршним радовима 



на основним, мастер и 
специјалистичким или 
докторским 
академским студијама, 
односно чланство у 3 
комисије за 
наставнике који 
изводе наставу на 
студијским 
програмима на којима 
нису предвиђене 
израде завршних 
радова  

Изборни услови Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. 
Допринос академској и широј 
заједници, 3. Сарадња са другим 
високошколским установама у 
земљи и иностранству 

(нису утврђени) 

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 
Обавезни услови Позитивна оцена претходног 

педагошког рада 
Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године 

Објављена три рада из категорије 
М21, М22 или М23 из научне 
области за коју се бира 

(нису утврђени) 

 
Додатни услови за избор у звање редовног професора 

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником ПМФ 

 

 Општи услов 
 

Испуњени услови за избор у 
звање ванредног професора 

(нису утврђени) 

Р
ед

ов
н

и
 п

р
оф

ес
ор

 

Обавезни услови Искуство у педагошком раду са 
студентима. 

(нису утврђени) 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада добијена у 
складу са Препоруком 
Националног савета за високо 
образовање и мишљења 
студената формираног у складу 
са општим актом високошколске 
установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године. 

Објављена четири рада из 
категорије М21, М22 или М23 из 
научне области за коју се бира. 
Најмање један рад мора бити из 
категорије М21 или М22. Од 
1.10.2018. године кандидат мора 
најмање на два рада бити први 
аутор, последњи аутор или 

(нису утврђени) 



кореспондент.  
Најмање једна од наведених 
публикација: објављена 
монографија, објављен уџбеник 
за област за коју се бира, 
поглавље у уџбенику или 
монографији, збирка задатака 
или практикум.  

 Најмање једна од 
наведених 
публикација: објављена 
монографија или 
објављен уџбеник за 
област за коју се бира  

Једно пленарно предавање на 
међународном или домаћем 
научном скупу или два 
саопштења на међународном или 
домаћем научном скупу.  

(нису утврђени) 

Резултати у развоју научно-
наставног подмлатка на 
факултету, које подразумева 
менторство у одбрањеној 
докторској дисертацији. У 
случају да наставник нема 
могућности да реализује 
менторство, обавезан је да 
испуни додатне критеријуме за 
избор у звање редовног 
професора. Додатни критеријум: 
објављена два рада из категорије 
М21, М22 или М23 из научне 
области за коју се бира, од 
последњег избора у звање.  

У случају да наставник 
нема могућности да 
реализује менторство, 
обавезан је да испуни 
додатне критеријуме за 
избор у звање редовног 
професора. Додатни 
критеријум: објављена 
три рада из категорије 
М21, М22 или М23 из 
научне области за коју 
се бира, од последњег 
избора у звање. 

Учешће у комисији за одбрану 
три завршна рада на 
специјалистичким, односно 
мастер академским студијама.  

(нису утврђени) 

Најмање 10 хетероцитата у 
радовима објављеним у домаћим 
или међународним научним 
часописима или монографијама.  

Најмање 15 
хетероцитата у 
радовима објављеним у 
домаћим или 
међународним 
научним часописима 
или монографијама. 

 Учешће у научним 
пројектима. 

Изборни услови Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. 
Допринос академској и широј 
заједници, 3. Сарадња са другим 
високошколским установама у 
земљи и иностранству 

Кандидат мора у 
претходном изборном 
периоду да испуни 
најмање једну 
одредницу из сваког од 
три изборна елемента. 
За сваку одредницу 
неопходно је 
приложити доказ.  

 
 
 



Б) ПОЉЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА  
Додатни услови за избор у звање доцента 

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником 
ПМФ 

 

Д
оц

ен
т 

Општи услов Научни назив доктора наука за научну 
област за коју се бира, стечен на 
акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у 
земљи или диплома доктора наука 
стечена у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом 
образовању. 

(нису утврђени) 

Обавезни 
услови 

Приступно предавање из области за коју 
се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе.  

Оцена приступног 
предавања најмање 
8. 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада (уколико је постојао 
педагошки рад) добијена у складу са 
Препоруком Националног савета за 
високо образовање и мишљења 
студената формираног у складу са 
општим актом високошколске установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у 
последње три 
године. 

Објављен један рад из категорије М21, 
М22, М23 или М24 из научне области за 
коју се бира. Од 1.10.2018. године 
кандидат мора на том раду бити први 
аутор или кореспондент.  

Најмање 
једно учешће на 
националној или 
међународној 
конференцији на 
којој је кандидат 
излагао рад. 
Уколико кандидат 
не може из 
објективних 
разлога да испуни 
наведен додатни 
услов, може да се 
замени са једним 
радом  категорије 
М20 
 

Изборни 
услови 

Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. Допринос 
академској и широј заједници, 3. 
Сарадња са другим високошколским 
установама у земљи и иностранству 

(нису утврђени) 

Услови за сваки следећи избор у звање доцента 
Обавезни 
услови 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада 

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у 
последње три 
године. 

Објављен један рад из категорије М21, (нису утврђени) 



М22, М23 или М24 из научне области за 
коју се бира. 

 
Додатни услови за избор у звање ванредног професора 

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником ПМФ 

 

 Општи услов Испуњени услови за избор у 
доцента. 

(нису утврђени) 

В
ан

р
ед

н
и

 п
р

оф
ес

ор
 

Обавезни услови Искуство у педагошком раду са 
студентима. 

(нису утврђени) 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада добијена у складу 
са Препоруком Националног 
савета за високо образовање и 
мишљења студената формираног у 
складу са општим актом 
високошколске установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године. 

Објављена два рада из категорије 
М21, М22, М23 или М24 из научне 
области за коју се бира. Од 
1.10.2018. године један рад мора 
бити из категорија М21, М22 или 
М23 и кандидат мора најмање на 
једном раду бити први аутор или 
кореспондент.  

Најмање два учешћа 
на међународним 
конференцијама на 
којима је кандидат 
излагао рад. Уколико 
кандидат не може из 
објективних разлога 
да испуни наведен 
додатни услов, свако  
учешће може да се 
замени са једним 
радом  категорије 
М20 

Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће на 
пројекту. 

(нису утврђени) 

Објављена монографија или 
објављен уџбеник за област за коју 
се бира у периоду од избора у 
претходно звање. 

(нису утврђени) 

 Најмање 2 
менторстава у 
завршним радовима 
на основним, мастер, 
специјалистичким, 
или докторским 
академским студијама 
Односно, чланство у 
комисијама, само за 
наставнике који 
изводе наставу из 
области које нису 
предвиђене за израду 
завршних радова.  



Изборни услови Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. 
Допринос академској и широј 
заједници, 3. Сарадња са другим 
високошколским установама у 
земљи и иностранству 

(нису утврђени) 

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 
Обавезни услови Позитивна оцена претходног 

педагошког рада 
Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године. 

Објављена два рада из категорије 
М21, М22, М23 или М24 из научне 
области за коју се бира. 

(нису утврђени) 

 
Додатни услови за избор у звање редовног професора 

  Ближи услови утврђени 
Правилником УНС 

 

Додатни услови 
утврђени 
Правилником ПМФ 

 

 Општи услов 
 

Испуњени услови за избор у 
звање ванредног професора 

(нису утврђени) 

Р
ед

ов
н

и
 п

р
оф

ес
ор

 

Обавезни услови Искуство у педагошком раду са 
студентима. 

(нису утврђени) 

Позитивна оцена претходног 
педагошког рада добијена у 
складу са Препоруком 
Националног савета за високо 
образовање и мишљења 
студената формираног у складу 
са општим актом високошколске 
установе.  

Просечна оцена од 
стране студената 
најмање 8 у последње 
три године. 

Објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23, један рад из 
категорије М24 и пет радова из 
категорије М51. Додатно 
испуњен услов из категорије 
М21, М22 или М23 може, један за 
један, заменити услов из 
категорије М24, односно М51. 
Додатно испуњен услов из 
категорије М24 може, један за 
један, заменити услов из 
категорије М51. Сматраће се да је 
кандидат који је објавио рад који 
доноси исти или већи број М 
бодова од оног који носи рад који 
се захтева као минимални услов 
за избор у звање редовног 
професора, а који се не наводи 
као услов у овом Правилнику 
(нпр. М11-М14 или М41-М45), тај 
услов испунио.  

(нису утврђени) 



Од 1.10.2018. године кандидат 
мора најмање на два рада бити 
први аутор или кореспондент.  
Објављена монографија или 
објављен уџбеник за област за 
коју се бира у периоду од избора 
у претходно звање. 

(нису утврђени) 

Једно пленарно предавање на 
међународном или домаћем 
научном скупу или два 
саопштења на међународном или 
домаћем научном скупу.  

(нису утврђени) 

Резултати у развоју научно-
наставног подмлатка на 
факултету, које подразумева 
менторство у одбрањеној 
докторској дисертацији. У 
случају да наставник нема 
могућности да реализује 
менторство, обавезан је да 
испуни додатне критеријуме за 
избор у звање редовног 
професора. Додатни критеријум: 
објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23 из научне 
области за коју се бира, од 
последњег избора у звање.  

(нису утврђени) 

Учешће у комисији за одбрану 
три завршна рада на 
специјалистичким, односно 
мастер академским студијама.  

Најмање 2 менторстава 
у завршним радовима 
на основним, мастер и 
специјалистичкимили  
или докторским 
академским студијама. 
Односно, чланство у 
комисијама, само за 
наставнике који изводе 
наставу из области које 
нису предвиђене за 
израду завршних 
радова 

Најмање 10 хетероцитата у 
радовима објављеним у домаћим 
или међународним научним 
часописима или монографијама.  

Најмање 12 
хетероцитата у 
радовима објављеним у 
домаћим или 
међународним 
научним часописима 
или монографијама. 

 Учешће у научним 
пројектима. 

Изборни услови Изборни елементи: 1. Стручно-
професионални допринос, 2. 
Допринос академској и широј 
заједници, 3. Сарадња са другим 

Кандидат мора у 
претходном изборном 
периоду да испуни 
најмање једну 



високошколским установама у 
земљи и иностранству 

одредницу из сваког од 
три изборна елемента. 
За сваку одредницу 
неопходно је 
приложити доказ.  

 
Члан 5. 

(1) Оцена кандидата за избор у звање наставника врши се према условима и критеријумима 
који се примењују на дан расписивања конкурса.  

 
Члан 6. 

(1) На питања организације и поступка извођења приступног предавања, састава комисије, 
критеријуми за оцену приступног предавања кандидата на Факултету примењиваће се 
одредбе Правилника о извођењу приступног предавања број 0601-434/1 од 12.5.2016 
године. 

 
Члан 7. 

(1) На сва питања о ближим минималним условима за стицање звања наставника на 
Факултету и критеријумима за оцену резултата научно-истраживачког рада кандидата за 
избор у звање наставника која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се одредбе 
Правилника о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду  број 01-152/11 од 03.03.2016. године. 
 

Члан 8. 
(1) Уколико су одредбе овог Правилника у супротности са одредбама општег акта 
Универзитета у Новом Саду, примењиваће се одредбе Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду број 01-152/11 од 
03.03.2016. године.  

Члан 9.  
(1) На све конкурсе за избор у звање  расписане до 30. септембра 2016. године примењиваће 
се Правилник о додатним критеријумима за избор у звање наставника на Природно-
математичком факултету у Новом Саду Универзитета у Новом Саду број 0601-790/4 од 
19.12.2014. године.  

Члан 10. 
(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета, а  примењиваће се на све конкурсе за изборе у звање наставника расписане од 
ступања на снагу. 
(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додатним 
критеријумима за избор у звање наставника на Природно-математичком факултету у Новом 
Саду, Универзитета у Новом Саду, пречишћен текст, број: 0601-381/14 од 21.11.2018. године.  
 
 
           Председник Наставно-научног већа 
           Природно-математичког факултета 
 
            Др Милица Павков Хрвојевић,редовни професор 
 


