
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 

6083 

На основу члана 12. став 1. тачка 15. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – 

др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), а на 

основу предлога Конференције академија и високих школа Србије од 1. 

октобра 2021. године, 

Национални савет за високо образовање Републике Србије, на седници 

одржаној 1. новембра 2021. године, утврдио је 

МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ 

за избор у звања наставника на академијама струковних студија и 

високим школама струковних студија 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим актом дефинишу се јединствени критеријуми за стицање звања 

наставника на академијама струковних студија и високим школама 

струковних студија у Републици Србији. 

Члан 2. 

Звања наставника на струковним студијама су: професор струковних студија, 

виши предавач и предавач. 

Општим актом високошколске установе могу се утврдити и друга звања 

наставника (предавач ван радног односа, наставник страног језика, 

наставник практичне наставе, наставник вештина и др.) у складу са врстом 

студија за коју је високошколска установа акредитована. 

Услове за избор у звања из става 2. овог члана прописује високошколска 

установа општим актом у складу са законом. 

II. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА 

Члан 3. 

Избор наставника у одговарајуће звање врши се према Закону о високом 

образовању, Статуту високошколске установе, општим актима високошколске 

установе којима се регулише ова материја и овим критеријумима. 

Члан 4. 

Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 

или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може 

стећи звање наставника. 
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Ако лице из става 1. овог члана већ има стечено звање, високошколска 

установа доноси одлуку о забрани обављања послова наставника и престанку 

радног односа у складу са законом. 

Члан 5. 

Избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим 

школама струковних студија заснива се на оствареним и мерљивим 

резултатима рада кандидата, који се, поред општих услова, исказују и 

следећим елементима: 

1. Обавезни елементи: 

1.1. наставни рад; 

1.2. развојно-истраживачки, научно-истраживачки и стручни, односно 

уметнички рад; 

2. Изборни елементи: 

2.1. стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или студије, 

руководилац или сарадник на истраживачким пројектима, иноватор, 

аутор/коаутор патента или техничког унапређења, аутор/коаутор уметничког 

пројекта или дела, сарадник на уметничком пројекту и др.); 

2.2. допринос академској и широј заједници (ангажовање у националним или 

међународним истраживачким пројектима или пројектима за унапређење 

наставе, ангажовање у националним или међународним научним или 

стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним или 

уметничким институцијама и др.); и 

2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 

институцијама културe или уметности у земљи и иностранству (заједнички 

студијски програми или истраживачки пројекти, мобилност, 

интернационализација студија и др.). 

Обавезни елементи дефинисани су овим минималним условима, а 

високошколска установа прецизније уређује садржаје изборних елемената. 

Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна 

елемента, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије 

о пријављеним кандидатима за избор у звање. 

Члан 6. 

Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа из 

Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа („Службени 

гласник РС”, број 159/20) и Правилника о стицању истраживачких и научних 

звања („Службени гласник РС”, број 159/20). 

Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у 

звање. 



За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из категорија М21–

М23 изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за 

поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо 

образовање. 

До утврђивања листе престижних светских часописа, престижним светским 

часописима за научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који 

за потребе избора у звања наставника могу бити изједначени са часописима 

из категорија М21–М23 сматраће се часописи са листе часописа који се 

вреднују у поступку избора у звања у пољу друштвено-хуманистичких наука 

коју је утврдио Универзитет у Београду. 

Високошколска установа не може проширивати листе из ст. 3. и 4. овог члана. 

Члан 7. 

У звање професор струковних студија може бити изабран кандидат који 

испуњава следеће услове: 

1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив 

доктора наука у одговарајућој научној области на акредитованом 

универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или 

стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне области у 

иностранству, а која је призната у складу са Законом о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – 

др. закони, 11/21, 67/21 – др. закон и 67/21) и Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20), 

или, 

У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора уметности у 

одговарајућој области уметности на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у Републици Србији или стекао диплому 

доктора уметности у иностранству, а која је призната у складу са Законом о 

високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација 

Републике Србије, или да је стекао високо образовање првог или другог 

степена из уметничке области за коју се бира, на акредитованој 

високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици 

Србији или у иностранству, која је призната у складу са Законом о високом 

образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике 

Србије, и има призната уметничка остварења; 

2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује: 

– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској 

анкети а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају 

педагошко искуство); 

– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају 

педагошко искуство). 



3. Да има радно искуство од најмање 10 година и да је у том периоду постигао 

одговарајуће резултате, а који се односе на следеће: 

– да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, 

научних или стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су 

реализовани у привредном или јавном сектору и то из области за коју се врши 

избор у звање, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне 

предмете; 

– да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се 

бира, односно да је остварио уметничка дела; 

– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и 

конференцијама, осим за поље уметности; 

– да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака 

за потребе привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке 

и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне 

предмете; 

– да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку 

задатака који су намењени студентима као и широј стручној јавности, осим у 

пољу уметности; 

– да је стекао друге референце релевантне за избор у звање професора 

струковних студија. 

Члан 8. 

У звање виши предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће 

услове: 

1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив 

доктора наука у одговарајућој научној области на акредитованом 

универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или 

стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне области у 

иностранству, а која је призната у складу са Законом о високом образовању 

и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, или, 

У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора уметности у 

одговарајућој области уметности на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у Републици Србији или стекао диплому 

доктора уметности у иностранству, а која је призната у складу са Законом о 

високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација 

Републике Србије, или да је стекао високо образовање првог или другог 

степена из уметничке области за коју се бира, на акредитованој 

високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици 

Србији или у иностранству која је призната у складу са Законом о високом 

образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике 

Србије, и има призната уметничка остварења; 



2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује: 

– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској 

анкети а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају 

педагошко искуство); 

– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају 

педагошко искуство). 

3. Да има радно искуство од најмање пет година и да је у том периоду постигао 

одговарајуће резултате, а који се односе на следеће: 

– да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, 

научних или стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су 

реализовани у привредном или јавном сектору и то из области за коју се врши 

избор у звање, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне 

предмете; 

– да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се 

бира, односно да је остварио уметничка дела; 

– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и 

конференцијама, осим за поље уметности; 

– да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака 

за потребе привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке 

и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне 

предмете; 

– да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку 

задатака који су намењени студентима као и широј стручној јавности, осим у 

пољу уметности; 

– да је стекао друге референце релевантне за избор у звање вишег предавача 

струковних студија. 

Члан 9. 

У звање предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: 

1. Да је стекао академски назив магистра наука или стручни назив 

специјалисте академских студија из научне (стручне) области за коју се бира 

у звање на акредитованом универзитету и акредитованом студијском 

програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни 

назив из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, у 

иностранству а који је признат у складу са Законом о високом образовању и 

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, или, 

У пољу уметности, да је стекао назив магистра или специјалисте академских 

студија из уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом 

универзитету и акредитованом студијском програму, или да је стекао високо 

образовање првог или другог степена, из уметничке области за коју се бира 



у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом студијском 

програму у Републици Србији, или у иностранству, а које је признато у складу 

са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења; 

2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује: 

– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској 

анкети а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају 

педагошко искуство); 

– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају 

педагошко искуство). 

3. Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, а који се 

односе на следеће: 

– да је учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или 

стручних пројеката, односно уметничких пројеката, и то из области за коју се 

врши избор у звање, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете; 

– да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, односно 

да је остварио уметничка дела; 

– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и 

конференцијама, осим за поље уметности; 

– да је учествовао у организацији и спровођењу показних вежби студентима 

у предузећима и установама, осим за поље уметности и наставнике који 

предају академско-општеобразовне предмете; 

Члан 10. 

Високошколска установа расписује конкурс за стицање звања и заснивање 

радног односа наставника за уже научне, стручне, односно уметничке области 

утврђене општим актом високошколске установе. 

Високошколска установа је дужна да конкурс из става 1. овог члана распише 

најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран и да 

га оконча у року од девет месеци од дана расписивања конкурса. 

Поступак за стицање вишег наставничког звања може се покренути и пре 

Законом одређеног рока од пет година, али тек након истека три године од 

првог стицања претходног наставничког звања. У том периоду кандидат мора 

да испуни, поред осталих општих услова, за једну половину више минималних 

квантитативних резултата предвиђених овим правилником за избор у 

одговарајуће наставничко звање. 

Наставник може да се бира и у наставничко звање које није непосредно по 

редоследу звања утврђених Законом (прескакање звања). У том случају 

кандидат треба да испуни, поред осталих општих услова, двоструко више 



минималних квантитативних резултата предвиђених овим правилником за 

избор у одговарајуће наставничко звање. 

III. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ 

Члан 11. 

Минимални критеријуми за избор у звање наставника на академијама 

струковних студија и високим школама струковних студија, дати у општим 

критеријумима за стицање звања наставника, квантификовани су у следећим 

табелама: 

– за области које припадају образовно-научном пољу природно-математичких 

наука, Табела 1; 

– за области које припадају образовно-научним пољима техничко-

технолошких и медицинских наука, Табела 2; 

– за области које припадају образовно-научном пољу друштвено-

хуманистичких наука, Табела 3; 

– за области које припадају образовно-уметничком пољу уметности, Табела 

4. 

Табела 1 

За поље природно-математичких наука 

П 
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Обавезни услови: 

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

најмање 11 бодова остварених објављивањем радова који припадају 

категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, а од 

тога најмање један рад категорије М20 и два рада категорије М30 из 

области за коју се бира. 

4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 



Н 

И 

Х 

С 

Т 

У 

Д 

И 

Ј 

А 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање три 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 

у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

В 
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Ш 

И 

П 

Р 

Е 

Д 

А 

В 

А 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

најмање 8.5 бодова остварених објављивањем радова који припадају 

категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од 

тога најмање један рад категорије М20 и један рад категорије М30 из 

области за коју се бира. 

4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 



у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених 

објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 

+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије 

М30 из области за коју се бира. 

3. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, осим за наставнике 

који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста 

академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене 

одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму; 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 



Ч 3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у 

високом образовању или најмање пет година радног искуства на 

стручним пословима у области за коју се бира. 

4. У последњих пет година најмање 6 бодова остварених објављивањем 

радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + 

M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије М33 и један 

рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира. 

5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 

у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених 

објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 

+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије 

М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира. 

3. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, осим за наставнике 

који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

Табела 2 

За поља техничко-технолошких и медицинских наука 
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С 

Обавезни услови: 

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 
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3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

најмање 7.5 бодова остварених објављивањем радова који припадају 

категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, а од 

тога најмање један рад категорије М20 и два рада категорије М30 из 

области за коју се бира. 

4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање три 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 

у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају 

категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од 

тога најмање један рад категорије М20 и један рад категорије М30 из 

области за коју се бира. 

4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 



А 

Ч 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 

у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених 

објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 

+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије 

М20 и један рад категорије М30 из области за коју се бира. 

3. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 

4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, осим за наставнике 

који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 



3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста 

академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене 

одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму; 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у 

високом образовању и или најмање пет година радног искуства на 

стручним пословима примерено области за коју се бира. 

4. У последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем 

радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + 

M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије М33 и један 

рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира. 

5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство 

у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У последњем изборном периоду најмање 4.5 бода остварених 

објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 

+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије 

М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира. 

3. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском 

подршком корисника у привреди или установама, осим за наставнике 

који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 



3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

Табела 3 

За поље друштвено-хуманистичких наука 
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Обавезни услови: 

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

објављен један рад из категорије М20 и један рад из категорије М51 из 

научне области за коју се бира. 

4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два 

саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60. 

5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање. 

6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама; 

7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у 

привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим самосталним високошколским институцијама у 

земљи и иностранству. 
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1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) 

објављен један рад из категорије М20 или два рада из категорије М51 

из научне области за коју се бира. 

4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два 

саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60. 

5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање. 

6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама. 

7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у 

привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У претходном изборном периоду објављен један рад из категорије 

М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. 

3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на 

научним скуповима категорије М30 и М60. 

4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област 

за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 

коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање. 

5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-



општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама. 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који 

предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста 

академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене 

одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму; 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у 

високом образовању или најмање пет година радног искуства на 

стручним пословима примерено области за коју се бира. 

4. У последњих пет година објављена два рада из категорије М51 или 

М52 из области за коју се бира. 

5. Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима 

из области за коју се бира. 

6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама, или радно искуство у 

привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим 

за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. У претходном изборном периоду објављена два рада из категорије 

М51 или М52 из области за коју се бира. 



3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на 

међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се 
бира. 

4. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који 

предају академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и 

иностранству. 

Табела 4 

За поље уметности 
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Обавезни услови: 

1. Назив доктора уметности стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму, или високо образовање првог, 

односно другог, степена, стечено на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму и призната уметничка дела. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за 

коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање 

три од избора у претходно звање (или у последњих пет година); 

4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 
1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама, односно 

институцијама културе и уметности, у земљи и иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Назив доктора уметности стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму, или, за лице које нема педагошко 

искуство, високо образовање првог, односно другог степена, стечено 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму 

и призната уметничка остварења. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или приступно предавање 

из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне 

високошколске установе; 

3. Четири репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за 

коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање 

две од избора у претходно звање (или у последњих пет година); 

4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. Четири репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за 

коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање 

две од претходног избора у звање; 

3. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 

најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер 

струковним студијама, осим за наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 

специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у 

комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 



1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама, односно 

институцијама културе и уметности у земљи и иностранству. 
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Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Академски назив магистра уметности или стручни назив 

специјалисте уметности стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму, или високо образовање првог, 

односно другог степена, стечено на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму и призната уметничка остварења. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема 

педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира 

позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе; 

3. У последњих пет година три репрезентативне референце* у ужој 

уметничкој области за коју се бира. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода; 

2. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју 

се бира, од којих најмање једна од претходног избора у звање. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим самосталним високошколским институцијама, 

односно институцијама културе и уметности у земљи и иностранству. 

Напомене: 

* Репрезентативне референце за сваку уметничку област наведене су у 

Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

(Стандард 9 за акредитацију студијских програма првог и другог степена 

високог образовања). 

Репрезентативне референце које се односе на учешће у раду жирија на 

различитим уметничким манифестацијама вреднују се кроз оцену 

научноистраживачког/уметничког, стручног и професионалног доприноса. 

Уколико се једно исто уметничко дело више пута излаже или шаље на 

конкурсе и фестивале, то се може рачунати само као једна репрезентативна 



референца, али се ова активност вреднује кроз оцену доприноса академској 

и широј заједници. 

Референце за област науке о уметностима се утврђују у складу са стандардима 

који важе за област науке. 

IV. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ПО КОНКУРСУ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА СА 

ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

Члан 12. 

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и 

предлог и мишљење комисије, морају садржати све тражене елементе за 

избор у звање који морају бити образложени. 

Члан 13. 

Чланови комисије за писање извештаја изјашњавају се о квалитету кандидата 

и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то потврђују својим 

потписом. 

Члан 14. 

Извештај комисије по Конкурсу о пријављеним кандидатима за избор у звање, 

ставља се на увид јавности и мора бити објављен на званичној интернет 

страници високошколске установе и бити доступан јавности најмање 30 дана 

од дана објављивања. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Минимални услови за избор у звања наставника на академијама струковних 

студија и високим школама струковних студија ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће 

се почев од 1. јануара 2022. године. 

Високошколска установа дужна је да своје услове за избор у звања 

наставника усклади с овим минималним условима најкасније до 30. новембра 

2021. године, с тим што их почиње примењивати на све конкурсе за избор у 

звања наставника расписане почев од 1. јануара 2022. године. 

Члан 16. 

Сви поступци за избор у звања наставника на академијама струковних студија 

и високим школама струковних студија започети пре ступања на снагу ових 

минималних услова завршиће се по правилима важећим у тренутку 

расписивања Конкурса. 

Председник 

Националног савета за високо образовање, 

проф. др Бела Балинт, с.р. 


