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На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 

бр.88/17....67/21.-др.закон), члана 57. Статута Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука, Наставно-научно веће на 1. седници одржаној, дана 27. октобра 2022. 

године, донео је следећу: 

 

ОДЛУКУ О КОРИШЋЕЊУ ПОТВРДА О ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА У 

СВРХЕ ИЗБОРА У НАСТАВНА ЗВАЊА 

 

Члан 1. 

Приликом избора у наставничка звања, потврде које кандидати прилажу, у складу 

са чланом 143. став 4. Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких наука, 

морају садржати следеће податке: 

 

1. Универзитетски уџбеник или научна монографија 

− месец и година објављивања уџбеника или монографије, 

− назив издавача, 

− ISBN број, 

− CIP број, 

− списак рецензената, 

− потпис особе која заступа издавача на меморандуму. 

 

2. Рад у научном часопису из категорије М20 или М50 

− ISSN број часописа, 

− број тома и број свеске часописа, 

− бројеви страна рада (уколико је доступно), 

− DOI број (уколико часопис објављује текстове са DOI бројевима), 

− УДК број (уколико часопис објављује текстове са DOI бројевима), 

− потпис одговорног лица на меморандуму. 

 

3. Саопштење са научног скупа (М30 или М60) 

− назив рада, датум и назив конференције на којој је рад представљен 

− ISBN број и CIP број (уколико је рад објављен у зборнику радова са 

конференције), 

− број тома и број свеске часописа, ISSN број часописа, бројеви страна (уколико је 

доступно), DOI и УДК број (уколико часопис објављује текстове са DOI и УДК 

бројевима) (уколико је рад објављен у научном часопису, а категорисан као 

излагање са конференције), 

− пун и важећи линк са званичне интернет странице конференције (уколико је рад 

објављен у електронском облику од стране научног удружења које је организатор 

скупа), 

− потпис одговорног лица на меморандуму. 
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Члан 2. 

      Потврде морају бити предате у оригиналу.  

 

Члан 3. 

За радове у категоријама М13 и М14 није могуће подношење потврда с обзиром 

да категорије одређује надлежни матични одбор након објављивања рада. 

 

                                                               Члан 4. 

У складу са чл. 135. ст. 5. Статута Универзитета у Београду и као и чл. 143. ст. 4. 

Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких наука радови који се прилажу 

у документацији за избор у звање наставника морају имати барем потврду да су 

прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс, а морају бити објављени до 

момента избора, изузев у случају радова прихваћених за објављивање од стране водећих 

међународних часописа. Уколико рад није објављен у часопису прихватиће се и рад коме 

је додељен ДОИ број. 

Објављени радови, за које је током трајања конкурса достављена потврда о 

објављивању, се достављају Комисији за верификацију категоризације и рангирање 

радове за избор у наставничка и истраживачка звања, најкасније три дана пре заказане 

седнице надлежног већа научних области на Универзитету у Београду. 

Комисија за верификацију категоризације и рангирање радова за избор у звање у 

наставничка и истраживачка звања обавестиће надлежно веће научних области 

Универзитета у Београду уколико није испуњен услов из члана 135. став 5. Статута 

Универзитета у Београду, односно члана 143. став 4. Статута Универзитета у Београду - 

Факултета политичких наука. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Ову Одлуку објавити на огласним таблама Факултета и доставити декану, 

продеканима, шефовима одељења Факултета, архиви. 

 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф. др Драган Р. Симић 

  


