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INTRODUCTION 
 
TeComp team from UNIKG suggested changes of University Rulebook on criteria 
for election as a professor at the University of Kragujevac, in order to better 
recognition of the wide range of activities of university teachers that contribute 
to the improving their teaching competencies, as well as the popularisation of 
science and education,. The proposed changes refer to the evaluation of optional 
elements for election for higher positions in the scientific fields of biology, 
chemistry, physics, and the scientific fields of mathematics and computer science. 
The Senate of the University of Kragujevac adopted proposed changes of the 
Rulebook in 28th of April, 2022. 
 

                                                                     Moderators: 
 

                                                                           Sladjana Dimitrijević 
                                                                        

                                                                           Milan Kovačević 
 

  



 

 

Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 75. став 7. Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 

закон, 11/2021 – аутентично тумачење и 11/2021 – др. закон) и члана 97. став 2. алинеја 4 Статута 

Универзитета у Крагујевцу (број: II-01-142 од 22.02.2021. године – пречишћен текст), са 

изменама и допунама број: II-01-133/4 од 26.02.2021. године, као и члана 2. став 3. и члана 15. 

Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету Националног савета за високо 

образовање („Сл. Гласник РС“ бр. 101/15, 102/2016, 119/2017 и 152/2020), на седници одржаној 

28. априла 2022. године, донео је  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 
Члан 1.  

 

У Правилнику о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 

број: III-01-523/44 од 16.07.2020. године, са изменама и допунама број: III-01-871/19 од 

29.10.2020. године, број: III-01-1161/22 од 28.12.2020. године, број: III-01-37/16 од 28.01.2021. 

године и број: III-01-866/27 од 28.10.2021. године (у даљем тексту: Правилник), у поглављу II 

БЛИЖИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА, у члану 11. у табели А) ПОЉЕ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА – 1) Природне науке (биологија, хемија, физика) 

мењају се изборни елементи тако да гласе: 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
(Кандидат за избор у звање мора да оствари најмање два резултата из два изборна елемента, који морају да буду наведени и 

образложени у Извештају комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање) 

 
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

Аутор, коаутор елабората или студије 

Руководилац или сарадник на научном пројекту 

Руководилац или члан тима на Еразмус+ пројекту и сличним међународним и националним пројектима 

Руководилац или члан тима пројекта посвећеног развоју високог образовања 

Руководилац или сарадник на пројекту финансираном од стране привредних субјеката 

Иноватор новог решења у настави (лабораторијска или демонстрациона вежба, нова наставна метода и 

слично) 

Аутор/коаутор патента или техничког решења 

Аутор, реализатор или учесник обука за унапређење наставничких компетенција у високом образовању 

Организатор или излагач на научним конференцијама, стручним скуповима, семинарима и обукама 

посвећеним образовању, односно унапређењу наставе одговарајућег предмета (науке) 

Уредништво, чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа 

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, приручника и слично 

Рецензије студијских програма, научних установа, универзитета, факултета и др. 

Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова 
Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду 

Сарадња са привредом и друштвеном заједницом 

 
2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

SlađanaDimitrijević
Highlight
DECISION ON AMENDMENT AND SUPPLEMENTREGULATIONS ON THE CRITERIA FOR THE SELECTION OF TEACHERS AT THE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC

SlađanaDimitrijević
Highlight
ELECTIVE ELEMENTS (A candidate for election to a title must achieve at least two results from two election elements, which must be listed and explained in the report of the commission on registered candidates for election to the title)

SlađanaDimitrijević
Highlight
Manager or team member of a project dedicated to the development of higher education

SlađanaDimitrijević
Highlight
Innovator of a new solution in teaching (laboratory or demonstration exercise, new teaching method, etc.)

SlađanaDimitrijević
Highlight
Author, implementer or participant of trainings for the improvement of teacher competences in higher education

SlađanaDimitrijević
Highlight
Organizer or presenter at scientific conferences, expert meetings, seminars and trainings dedicated to education, i.e. improvement of the teaching of the corresponding subject (science)

SlađanaDimitrijević
Highlight
Reviews of study programs, scientific institutions, universities, faculties, etc.

SlađanaDimitrijević
Highlight
PROFESSIONAL CONTRIBUTION

SlađanaDimitrijević
Highlight
CONTRIBUTION TO THE ACADEMIC AND WIDER COMMUNITY

SlađanaDimitrijević
Highlight
In the Rulebook on criteria for selection as a teacher at the University of Kragujevac, number: III-01-523/44 dated 07.16.2020. year, with changes and additions number: III-01-871/19 dated 29.10.2020. year, number: III-01-1161/22 from 28.12.2020. year, number: III-01-37/16 dated 28.01.2021. year and number: III-01-866/27 from 28.10.2021. year (hereinafter: Rulebook), in chapter II DETAILED CONDITIONS AND CRITERIA FOR ASSESSMENT OF RESULTS, in article 11 in table A) FIELD OF NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES - 1) Natural sciences (biology, chemistry, physics), the optional elements are changed as follows to read:



Учешће у раду органа и тела факултета и/или Универзитета 

Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника 

Руковођење на факултету и/или Универзитету 

Допринос активностима које побољшавају углед факултета и Универзитета (нпр. израда акредитационе 

документације) 

Чланство у националним или међународним научним, стручним или струковним организацијама, 

институцијама од јавног значаја и др. 

Руковођење професионалним (струковним) организацијама 

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација 

Руководилац или члан тима пројекта посвећеног науци 

Аутор или реализатор програма за стручни и професионални развој запослених у основном и средњем 

образовању 

Учешће у националним телима, радним групама и комисијама које се баве битним просветним 

питањима (попут завршног испита на крају основног образовања, Државне матуре, ПИСА и ТИМЦЦ 

тестирања, националних и међународних такмичења и слично) 

Уредник или члан редакције међународних и домаћих часописа за популаризацију науке 

Аутор/коаутор уџбеника и збирки задатака за основно и средње образовање 

Аутор/коаутор стручно-методичких приручника за наставнике у основном и средњем образовању 

Аутор/коаутор научно-популарних књига 

Аутор/коаутор научно-популарних чланака 

Учешће у активностима које доприносе промоцији науке, образовања и наставничке професије 

Активности у раду са талентованим ученицима и студентима 

Учешће у активностима које доприносе очувању животне средине и у борби са климатским променама 

Међународне и националне награде и признања 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ Заједнички публиковани радови, монографије, уџбеници, збирке, практикуми или пројекти са 

наставницима и сарадницима са других универзитета у земљи и иностранству 

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству 

Гостујући професор на универзитетима у земљи и иностранству 

Истраживачке позиције на институтима и универзитетима у иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 

Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима и 

универзитетима 

Учешће у програмима размене и мобилности наставника и студената 

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, боравци у иностранству 

Руковођење и учешће у међународним пројектима 

 

 

 

 

Члан 2.  

 

У Правилнику, у поглављу II БЛИЖИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ 

РЕЗУЛТАТА, у члану 11. у табели А) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА – 2) 

Математика и рачунарске науке мењају се изборни елементи тако да гласе: 

 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
(Кандидат за избор у звање мора да оствари најмање два резултата из два изборна елемента, који морају да буду наведени и 

образложени у Извештају комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање) 

SlađanaDimitrijević
Highlight
Author or implementer of programs for professional development of teachers in primary and secondary education

SlađanaDimitrijević
Highlight
Participation in national bodies, working groups and commissions that deal with important educational issues (such as the final exam at the end of primary education, the State Graduation Test, PISA and TIMSS tests, national and international competitions, etc.)

SlađanaDimitrijević
Highlight
Author/co-author of science-popular books

SlađanaDimitrijević
Highlight
Author/co-author of science-popular papers

SlađanaDimitrijević
Highlight
Participation in activities that contribute to the promotion of science, education and the teaching profession

SlađanaDimitrijević
Highlight
COLLABORATION WITH HIGHER EDUCATION AND/OR SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTIONS

SlađanaDimitrijević
Highlight
Participation in teacher and student exchange and mobility programs

SlađanaDimitrijević
Highlight
In the Rulebook, in chapter II MORE DETAILED CONDITIONS AND CRITERIA FOR ASSESSMENT OF RESULTS, in article 11, in table A) FIELD OF NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES - 2) Mathematics and computer sciences, the optional elements are changed so that they read:

SlađanaDimitrijević
Sticky Note
In sequel, the highlighted text is the same as in case of biology, chemistry and physics.

SlađanaDimitrijević
Highlight
Editor or editorial board member of international and domestic magazines for the popularization of science



2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

Аутор, коаутор елабората или студије 

Руководилац или сарадник на научном пројекту 

Руководилац или члан тима на Еразмус+ пројекту и сличним међународним и националним пројектима 

Руководилац или члан тима пројекта посвећеног развоју високог образовања 

Руководилац или сарадник на пројекту финансираном од стране привредних субјеката 

Иноватор новог решења у настави (лабораторијска или демонстрациона вежба, нова наставна метода и 

слично) 

Аутор/коаутор патента или техничког решења 

Аутор, реализатор или учесник обука за унапређење наставничких компетенција у високом образовању 

Организатор или излагач на научним конференцијама, стручним скуповима, семинарима и обукама 

посвећеним образовању, односно унапређењу наставе одговарајућег предмета (науке) 

Уредништво, чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа 

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, приручника и слично 

Рецензије студијских програма, научних установа, универзитета, факултета и др. 

Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова 
Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду 

Сарадња са привредом и друштвеном заједницом 

 
2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Учешће у раду органа и тела факултета и/или Универзитета 

Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника 

Руковођење на факултету и/или Универзитету 

Допринос активностима које побољшавају углед факултета и Универзитета (нпр. израда акредитационе 

документације) 

Чланство у националним или међународним научним, стручним или струковним организацијама, 

институцијама од јавног значаја и др. 

Руковођење професионалним (струковним) организацијама 

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација 

Руководилац или члан тима пројекта посвећеног науци 

Аутор или реализатор програма за стручни и професионални развој запослених у основном и средњем 

образовању 

Учешће у националним телима, радним групама и комисијама које се баве битним просветним 

питањима (попут завршног испита на крају основног образовања, Државне матуре, ПИСА и ТИМЦЦ 

тестирања, националних и међународних такмичења и слично) 

Уредник или члан редакције међународних и домаћих часописа за популаризацију науке 

Аутор/коаутор уџбеника и збирки задатака за основно и средње образовање 

Аутор/коаутор стручно-методичких приручника за наставнике у основном и средњем образовању 

Аутор/коаутор научно-популарних књига 

Аутор/коаутор научно-популарних чланака 

Учешће у активностима које доприносе промоцији науке, образовања и наставничке професије 

Активности у раду са талентованим ученицима и студентима 

Учешће у активностима које доприносе очувању животне средине и у борби са климатским променама 

Међународне и националне награде и признања 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight

SlađanaDimitrijević
Highlight



Заједнички публиковани радови, монографије, уџбеници, збирке, практикуми или пројекти са 

наставницима и сарадницима са других универзитета у земљи и иностранству 

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству 

Гостујући професор на универзитетима у земљи и иностранству 

Истраживачке позиције на институтима и универзитетима у иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 

Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима и 

универзитетима 

Учешће у програмима размене и мобилности наставника и студената 

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, боравци у иностранству 

Руковођење и учешће у међународним пројектима 

 

 

 

 

Члан 3.  

 

Одлука о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор у звање наставника 

Универзитета у Крагујевцу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту www.kg.ac.rs 

Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

Члан 4. 

 

Обавезује се Секретаријат Универзитета у Крагујевцу да сачини, отклони евентуалне 

техничке недостатке и објави пречишћен текст Правилника о критеријумима за избор у звање 

наставника Универзитета у Крагујевцу, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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Highlight
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