На основу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07,-аутентично
тумачење,97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15), члана 10 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивању радног односа наставника Универзитета у Београду, члана 69
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС, бр. 110/, 50/06-исправка, 18/10 и
112/15), Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, и члана 63 Статута Машинског факултета, број
1876/1, Наставно-научно веће на својој седници одржаној дана 09.02.2017. године донело је,

Правилник о поступку за избор у звања
на Универзитету у Београду - Машинском факултету
Члан 1.

Избори у звања наставника, сарадника и истраживача уређени су Законом о високом
образовању, Законом о научноистраживачкој делатности, Статутом Универзитета у Београду,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, Статутом Машинског факултета, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у БеоградуМашинском факултету, и Правилником о поступку за избор у звања на Универзитету у
Београду-Машинском факултету (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.

Овим Правилником ближе се уређује део поступка за стицање звања и расписивање конкурса за
заснивање радног односа наставног особља на Машинском факултету у Београду (у даљем
тексту: Избор у звање) и то:
-

утврђивање предлога за избор у звање наставника;
избор сарадника;
утврђивање предлога за избор у научно звање;
избор истраживача.
Члан 3.

Декан је надлежан за комплетну изборну процедуру и обавезан је да санкционише
непридржавање прописаних рокова и кршење прописане процедуре.
Поступак за избор у звање наставника

Члан 4.

Поступак за избор у звање наставника може да покрене покреће колегијум наставника катедре
подношењем предлога за избор у звање Декану и Изборном већу Факултета. Уколико се ради о
избору у звање наставника који је запослен на Факултету обавештење о истицању изборног

периода катедри доставља Секретаријат Факултета. Колегијум наставника катедре може да
покрене поступак за избор у звање за ужу научну област за коју је Факултет матичан и за групу
предмета те уже научне области, у року од 30 дана од дана пријема обавештења.
Уз предлог за избор у звање колегијум наставника катедре доставља и предлог чланова
Kомисије за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника (у даљем тексту:
Комисија за писање реферата).

Декан предлог за избор у звање, уколико је сагласан са расписивањем конкурса, доставља
Комисији за изборе у звања наставника и сарадника.
Комисија за изборе у звања наставника и сарадника се састоји од 5 чланова. Комисију бира
Наставно-научно веће, на предлог Декана из редова редовних професора, а чланови Комисије су
и декан и продекан за наставу, по функцији. Мандат Комисије за изборе у звања наставника и
сарадника траје 3 године. Комисија за изборе у звања наставника и сарадника бира
председника Комисије. Комисија за изборе у звања наставника и сарадника одлучује већином
гласова укупног броја чланова.
Комисија за изборе у звања наставника и сарадника утврђује испуњеност свих услова за избор
у звање прописани Законом о високом образовању и општим актима Универзитета и Факултета.
У случају да Комисија за изборе у звања наставника и сарадника утврди да нису испуњени сви
потребни услови за наставак поступка избора у звање, враћа предлог за избор у звање и
доставља образложење колегијуму наставника катедре која је поднела предлог за избор у
звање.
Колегијум наставника катедре може поново да покрене поступак за избор у звање наставника
подношењем предлога за избор у звање усаглашеног са закључцима Комисије за изборе у
звања наставника и сарадника.

По утврђивању испуњености услова из става 4. овог члана Комисија за изборе у звања
наставника и сарадника прослеђује предлог за избор у звање декану и Изборном већу
Факултета.
Члан 5.

Изборно веће Факултета разматра предлог за избор у звање и предлог за чланове Комисије за
писање реферата и изјашњава се о њима.

У случају позитивног изјашњавања Изборног већа декан расписује конкурс за избор у звање
наставника и заснивање радног односа.
У случају негативног изјашњавања Изборног већа о предлогу за избор у звање поступак избора
се обуставља.
У случају негативног изјашњавања Изборног већа о предлогу за чланове Комисије за писање
реферата, на истој седници Изборног већа предлажу се један или више нових чланова.

Уколико се на седници Изборног већа из претходног става овог члана не изаберу чланови
Комисије за писање реферата, колегијум наставника катедре која је поднела предлог за чланове
комисије доставља Комисији за изборе у звања наставника и сарадника нови предлог, а
Комисија за изборе у звања наставника и сарадника тај предлог доставља декану и Изборном

већу у складу са поступком из члана 3. овог Правилника. Објављивање конкурса се одлаже до
избора Комисије за писање реферата.
Члан 6.

Конкурс за избор у звање се објављује у средствима јавног информисања и web страници
Факултета, а обавештење о расписаном конкурсу за наставничка звања се електронском
поштом доставља Универзитету у Београду. Конкурс траје 15 дана од дана објављивања.
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају и следећу документацију: кратку биографију,
оверене копије стечених диплома или решења о признавању страних високошколских исправа
о одговарајућој стручној спреми, списак радова, сепарате објављених радова, примерке књига,
монографије, уџбенике и потписану изјаву о изворности.
Члан 7.

По истеку рока за пријаву кандидата на расписани конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа приспеле пријаве се достављају Комисији за писање реферата која је дужна да
реферат сачини у року од 60 дана. Реферат мора бити сачињен у форми прописаној од стране
Универзитета у Београду.
Председник Комисије за писање реферата сазива седницу Комисије.
Комисија за писање реферата сачињава реферат и утврђује заједнички закључак, након чега
реферат и комплетну конкурсну докуменатацију разматра Комисија за изборе у звања
наставника и сарадника и даје сагласност или примедбе на реферат.
У случају да Комисија за изборе у звања наставника и сарадника да примедбе на реферат
Комисија за писање реферата усаглашава реферат са тим примедбама, након чега Комисија за
изборе у звања наставника и сарадника даје сагласност на реферат.
Члан 8.

Уколико чланови Комисије за писање реферата немају јединствено мишљење о предлогу за
избор у звање, члан или чланови комисије који су у мањини издвајају мишљење у писаном
облику и оно је саставни део реферата.

У случају да се на расписани конкурс за избор у звање и заснивање радног односа јави више
кандидата и да Комисија за писање реферата нема већинско мишљење о предлогу за избор у
звање, Изборно веће може да формира нову Комисију за писање реферата. Изборно веће може
да констатује и да ниједан од кандидата не испуњава услове за избор у звање наставника, у том
случају Изборно веће обуставља поступак избора у звање и Факултет расписује нови конкурс.
Члан 9.

Реферат се доставља декану, а декан обавештава Изборно веће о стављању реферата на увид
јавности. Увид јавности траје 30 дана, а реферат се објављује у електронском облику на web
страници Факултета, и у штампаном облику у библиотеци Факултета.
Обавештење о увиду јавности у реферат објављује се и на огласној табли Факултета.
На реферат Комисије за писање реферата могу се подносити писане примедбе до истека рока за
увид јавности.

Члан 10.
Уколико се предлаже избор у звање наставника за ужу научну област за коју Факултет није
матичан упућује се захтев за давање мишљења о избору наставника матичном факултету.
Члан 11.

Уколико је на реферат Комисије за писање реферата било примедби, Комисија за писање
реферата сачињава одговор на примедбе у писаном облику.
Примедбе и одговор Комисије за писање реферата достављају се Комисији за изборе у звања
наставника и сарадника која их разматра. Одговор на приговор се доставља и приговарачу.
Изборном већу се доставља реферат, приговор и одговор Комисије за писање реферата.
Изборно веће разматра реферат Комисије за писање реферата и пратеће материјале и
изјашњава се о реферату.
Члан 12.

По истеку рока у коме је реферат Комисије за писање реферата са предлогом за избор у звање
био доступан јавности о реферату се изјашњава Изборно веће.

Уколико Комисија за писање реферата предложи да се ни један од пријављених кандидата за
избор у звање не изабере у звање и Изборно веће усвоји такав реферат, или ако Изборно веће
донесе одлуку да се кандидат за избор у звање кога је предложила Комисија за писање реферат
не изабере у звање, изборни поступак се обуставља и Факултет расписује нови конкурс.
Уколико Изборно веће донесе одлуку којом предлаже да се неко од кандидата пријављених за
избор у звање изабере у звање, сматра се да је предлог за избор у звање наставника утврђен и
он се прослеђује Универзитету на даљи поступак.
Изборно веће доноси одлуке на начин дефинисан Пословником о раду Наставно-научног већа.
Поступак за избор у звање сарадника

Члан 13.

Поступак избора у звање сарадника врши се на исти начин као избор у звање наставника.
Одлуку о избору у звање сарадника доноси Изборно веће.
Уколико се предлаже избор у звање сарадника за ужу научну област за коју Факултет није
матичан, не тражи се мишљење факултета који је матичан за ту научну област..
Поступак за избор у научно звање

Члан 14.

Поступак за избор у научно звање (у даљем тексту: избор у звање) покреће сам кандидат
подношењем захтева за избор у звање Комисији за научноистраживачку делатност (у даљем
тексту: Комисија за НИД). Уз захтев за избор у звање кандидат подноси: радну биографију,
копију дипломе о стеченом звању доктора наука, списак научних радова, примерке научних
радова, одлуку о последњем избору у научно звање (уколико је биран) и изјаву о изворности.

Поступак се покреће у року од 30 дана од дана подношења захтева за избор у звање, у складу са
законом.

Комисија за НИД утврђује да ли су испуњени сви услови за избор у звање прописани Законом о
научноистраживачкој делатности, Законом о високом образовању и Правилником о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача и осталим општим актима Универзитета и Факултета.
Уколико Комисија за НИД утврди да нису испуњени сви потребни услови за наставак поступка
избора у звање, поступак избора се обуставља и о томе се обавештава кандидат који је поднео
захтев за избор у звање.
По утврђивању испуњености услова из става 2. овог члана Комисија за НИД прослеђује захтев за
избор у звање Катедри која је матична за ужу научну област кандидата, са задатком да
колегијум наставника достави предлог чланова Комисије за писање извештаја за избор у звање
(у даљем тексту: Комисија за писање извештаја). Након достављања предлога чланова Комисије
за писање извештаја, Комисија за НИД доставља декану и Изборном већу Факултета целокупан
материјал (захтев, документација неопходна за избор, предлог чланова Комисије за писање
извештаја).
Члан 15.

Изборно веће разматра захтев за избор у звање и предлог за чланове Комисије за писање
извештаја и изјашњава се о њима.

Уколико Изборно веће прихвати захтев за избор у звање и предлог за чланове Комисије за
писање извештаја поступак избора се наставља.

У случају негативног изјашњавања Изборног већа о захтеву за избор у звање поступак избора се
обуставља.
У случају негативног изјашњавања Изборног већа о предлогу за чланове Комисије за писање
извештаја на истој седници Изборног већа предлажу се један или више нових чланова те
комисије, о којима се Изборно веће изјашњава на истој седници.

Уколико се на седници Изборног већа из претходног става овог члана не изаберу чланови
Комисије за писање извештаја, Комисија за НИД доставља декану и Изборном већу нови
предлог за чланове Комисије, а поступак избора се одлаже до избора Комисије за писање
извештаја.
Члан 16.

Комисија за писање извештаја је дужна да сачини извештај у року од 30 дана од дана
формирања и достави га Комисији за НИД која даје сагласност или примедбе на извештај. У
случају да Комисија за НИД да примедбе на извештај Комисије за писање извештаја усаглашава
извештај са тим примедбама, након чега Комисија за НИД даје сагласност на извештај. Извештај
се доставља декану, а декан обавештава Изборно веће о стављању извештаја на увид јавности.
Увид јавности траје 30 дана, а извештај се објављује у електронском облику на web страници
Факултета и у штампаном облику у библиотеци Факултета.

Уколико чланови Комисије за писање извештаја немају јединствено мишљење о предлогу за
избор у звање, члан или чланови комисије који су у мањини издвајају мишљење у писаном
облику и оно је саставни део извештаја.
Члан 17.

Обавештење о сачињеном извештају Комисије за писање извештаја и стављању извештаја на
увид јавности, објављује се у средствима јавног информисања.

На извештај Комисије за писање извештаја могу се подносити писане примедбе до краја рока за
увид јавности.

Уколико је на извештај Комисије за писање извештаја било примедби, Комисија за писање
извештаја сачињава одговор на примедбе у писаном облику.
Примедбе и одговор Комисије за писање извештаја достављају се Комисији за изборе која их
разматра. Одговор на приговор се доставља и приговарачу.
Изборном већу се доставља извештај, приговор и одговор Комисије за писање извештаја.
Изборно веће разматра извештај Комисије за писање извештаја, приговоре и одговоре Комисије
за писање извештаја, и изјашњава се о извештају.
Члан 18.

По истеку рока у коме је извештај Комисије за писање извештаја са предлогом за избор у звање
био доступан јавности, о извештају се изјашњава Изборно веће.
Уколико Комисија за писање извештаја предложи да се кандидат који је поднео захтев за избор
у звање не изабере у звање и Изборно веће усвоји такав извештај, или ако Изборно веће донесе
одлуку да се кандидат који је поднео захтев за избор у звање не изабере у звање, поступак
избора у звање се обуставља.
Уколико Изборно веће донесе одлуку којом предлаже да се кандидат који је поднео захтев за
избор у звање изабере у звање, сматра се да је предлог за избор у научно звање утврђен.

Изборно веће је дужно да предлог о стицању научног звања утврди у року од 90 дана од дана
када је на седници Изборног већа покренут поступак за избор у научно звање. Одлуку о
предлогу за избор у звање доноси Изборно веће већином од укупног броја чланова већа, који
имају право да одлучују о избору у научно звање.
Одлуку о предлогу за избор у звање, са одговарајућом документацијом, Изборно веће доставља
одговарајућем матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања.
Поступак за избор у истраживачко звање
Члан 19.

Поступак избора у истраживачко звање врши се у потпуности на исти начин као и избор у
научно звање. Уз захтев за избор у истраживачко звање кандидат подноси радну биографију,
списак научних радова, диполому о завршеним основним, мастер академским студијама или
диплому стечену по ранијим прописима. Одлуку о избору истраживача доноси Изборно веће.
Одлуку о избору у истраживачко звање доноси изборно веће већином од укупног броја својих
чланова, у року од 90 дана од дана када је покренут поступак за избор у истраживачко звање.

Члан 20.
На све што није регулисано овим Правилником примењују се одредбе Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и
Правилника
о
поступку,
начину
вредновања
и
квантитативном
исказивању
научноистраживачких резултата истраживача.
Члан 21.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Факултета.
ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
проф.др Радивоје Митровић

