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553. 

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 
– др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закони) и члана 54. тачка 11) подтачка (2) Статута Универзитета одбране у Београду 
(„Службени војни лист”, број 22/20), Сенат Универзитета одбране у Београду, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА  
СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА  

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се начин, поступак и ближи услови за стицање звања наставника на Универ-
зитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и критеријуми за оцену резултата наставног и 
научноистраживачког рада кандидата за избор у звање наставника. 

Поред услова утврђених Законом о војном образовању, Законом о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звање наставника на универзитету Националног савета за високо образовање (у даљем тексту: Ми-
нимални услови) и Статутом Универзитета одбране (у даљем тексту: Статут), овим правилником утврђују се 
критеријуми за оцену квалитета наставног и научноистраживачког рада које треба испунити за стицање звања 
наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно-математич-
ких и медицинских наука. 

Члан 2. 

Звања наставника Универзитета су: доцент, ванредни професор и редовни професор. 
Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од пет година. 
Избор у звање редовног професора врши се на неодређено време. 
После истека периода из става 2. овог члана, наставник може бити поново биран у исто звање или у више звање. 
Наставник у образовно-научном пољу медицинских наука може поново бити биран у исто звање једанпут, а 

наставници у образовно-научним пољима друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-ма-
тематичких наука више пута. 

Наставник који је више од једанпут у континуитету биран у исто звање може бити биран у више звање и пре 
истека рока из става 2. овог члана у складу са одредбама овог правилника. 

Кандидату за избор у звање наставника који је претходно био поново биран у звање доцента односно ванредног 
професора приликом избора у више звање узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору односно у 
поновним изборима испунио. 

Члан 3. 

Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора и редовног професора, у складу са законом, 
Статутом и овим правилником, као и општим актима високошколских јединица. 

Високошколска јединица врши избор у звања наставника страног језика и наставника вештина, у складу са 
законом, Статутом и општим актом високошколске јединице. 
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Члан 4. 

У звање наставника из члана 2. овог правилника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
законом, Минималним условима, Статутом и овим правилником. 

Члан 5. 

Поступак за стицање звања наставника спроводи се на високошколским јединицама и Универзитету. 
Органи у поступку на високошколским јединицама су: декан, наставно-научно веће (у даљем тексту: веће је-

динице) и Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија). 
Поред органа из става 2. овог члана, органи у поступку могу бити: Веће образовно-научног поља, надлежна 

катедра односно одбор високошколске јединице.  
Декан високошколске јединице у поступку за стицање звања наставника формира Комисију за проверу благо-

времености и потпуности пријава на конкурс (у даљем тексту: Комисија за проверу пријава). 
Орган у поступку на Универзитету је Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат). 

Члан 6. 

Декан високошколске јединице стара се о исправности и законитости поступка стицања звања наставника који 
се одвија на високошколској јединици. 

Веће јединице предлаже кандидате за избор у звање наставника. 
Сенат врши избор у звање доцента, ванредног професора и редовног професора, на предлог већа јединице. 

Члан 7. 

Поступак за стицање звања наставника Универзитета на високошколској јединици покреће високошколска 
јединица, на начин и по поступку утврђеним Статутом, овим правилником и другим општим актима Универзи-
тета односно високошколске јединице. 

Члан 8. 

Захтев за покретање поступка избора наставника у одговарајуће звање, са образложењем и предлогом чланова 
Комисије, већу јединице упућује катедра високошколске јединица, а преко и уз сагласност већа образовно-научних 
поља односно одбора, у складу са општим актом високошколске јединице. 

По усвајању захтева из става 1. овог члана од стране већа јединице, декан високошколске јединице расписује 
јавни конкурс за избор у звање наставника (у даљем тексту: Конкурс). 

Конкурс за избор у звање наставника расписује се, полазећи од објективних кадровских потреба катедре над-
лежне за одговарајућу ужу научну област, водећи рачуна да се наставни процес организује на квалитетан, рацио-
налан и ефикасан начин. 

Конкурс се расписује најкасније шест месеци пре истека времена за које је наставник биран. 
Избор у звање наставника обавља се најкасније у року од девет месеци од дана расписивања конкурса. 
Конкурс садржи: назнаку наставног звања за које се расписује; број наставника, ужу научну област за коју 

се бира; опште, обавезне и изборне услове које кандидат треба да испуни; рок за пријављивање и документа која 
кандидат прилаже као доказ да испуњава услове. 

У Конкурсу за избор у звање доцента, поред услова из става 5. овог члана, одређује се и термин приступног 
предавања. 

Приликом конкурисања за избор у звање наставника, кандидат доставља документа према Упутству за при-
прему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника (у даљем тексту: Упут-
ство) које доноси Сенат. 

Конкурс се истовремено објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници високошколске 
јединице и траје 30 дана од дана објављивања. 

Члан 9. 

Комплетност пријава кандидата на конкурс утврђује Комисија за проверу пријава. Формирање и рад Ко-
мисије за проверу пријава уређује декан високошколске јединице својим наређењем. У случају да Комисија за 
проверу пријава утврди да су поднете пријаве на конкурс благовремене, али непотпуне, истовремено са израдом 
извештаја о благовремености и потпуности пријава, у име декана високошколске јединице израђује захтев за 
допуну документације најкасније осам (8) дана од истека рока за подношење пријава. Наведени захтев се до-
ставља кандидату уз доставницу, а електронском разменом – надлежној катедри високошколске јединице. 
Кандидат је у обавези да у року од најкасније петнаест (15) дана по пријему захтева достави тражену документа-
цију. Надлежна катедра је у обавези да предузме све мере и поступке у циљу помоћи кандидату и благовременом 
достављању тражене документације.  
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Уколико кандидат у року дефинисаном у ставу 1. овог члана не достави тражену документацију, декан висо-
кошколске јединице обавештава Комисију, која у свом извештају констатује која документа нису достављена и 
не попуњава одељак Анализа рада кандидата, а у одељку Мишљење о испуњености услова за избор наводи која 
документа нису приложена и не разматра предлог за избор. Комисија извештај доставља већу јединице, које усваја 
исти и истовремено доноси Решење којим се поднета пријава не разматра у даљем поступку реализације конкурса. 

Благовременост пријава на конкурс утврђује Комисија за проверу пријава. Уколико Комисија за проверу 
пријава утврди да је поднета пријава неблаговремена, о томе обавештава декана високошколске јединице. Декан 
високошколске јединице решењем одбацује неблаговремену пријаву у складу са одредбама Закона о општем 
управном поступку. Решење се доставља: кандидату, надлежној катедри високошколске јединице, Комисији, већу 
јединице и Сенату. 

Члан 10. 

Декан високошколске јединице може донети одлуку о поништавању објављеног Конкурса, ако утврди да 
Конкурс није објављен у складу са одредбама закона, Статута, статута високошколске јединице и овог правилника, 
као и ако постоје битне повреде одредаба поступка за избор у звање наставника које су утицале на правилност 
спровођења поступка.  

Конкурс, у случају из става 1. овог члана, може се поништити у периоду од објављивања Конкурса па до доно-
шења коначне одлуке о избору у звање наставника.  

Члан 11. 

Избор у звање наставника на Универзитету заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, 
који обухватају: 

1) опште услове; 
2) обавезне услове: 

(1) наставни рад, 
(2) научноистраживачки рад; 

3) изборне услове: 
(1) стручно-професионални допринос, 
(2) допринос академској и широј заједници, 
(3) сарадња са другим високошколским односно научноистраживачким институцијама у земљи и ино-

странству. 
Оцена резултата рада за сваког кандидата садржајно се приказује у Извештају комисије о пријављеним 

кандидатима за избор у звање (у даљем тексту: Извештај). 

Члан 12. 

Објављени научни радови који су релевантни за избор кандидата морају бити из научне области за коју се 
кандидат бира или претежно повезане с њом уколико је реч о мултидисиплинарним радовима. 

Релевантност научних радова из става 1. овог члана утврђује се на основу садржаја рада. 

Члан 13. 

Наставник који се бира у звање редовног професора мора да испуњава и услове да буде ментор за вођење 
докторске дисертације, у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских академских 
студија на високошколским установама. 

Изузетно, у пољу природно-математичких наука, услов из става 1. овог члана мора испунити и наставник који 
се бира у звање ванредног професора. 

Члан 14. 

Кандидати који се први пут бирају у звање доцента на Универзитету, у оквиру минималних критеријуми 
за оцену испуњености општих и обавезних услова за избор у звање наставника на Универзитету, морају имати 
позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се кандидат бира. 

Поступак, критеријуми за оцену и начин оцењивања приступног предавања кандидата који се први пут 
бирају у наставничко звање на Универзитету дефинисани су општим актом Универзитета. 

Члан 15. 

Категоризација објављених научних радова врши се према важећем Правилнику о стицању истраживачких и 
научних звања надлежног министарства. 

Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање наставника. 
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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, а високошколска јединица је не може проширивати. 

У поступку поновног избора у звање доцента, избора и поновног избора у звање ванредног професора и избора 
у звање редовног професора узимаће се у обзир само радови у којима је наведена пуна афилијација аутора односно 
назив високошколске јединице и назив Универзитета, акредитоване научноистраживачке и истраживачке ор-
ганизације Министарства одбране и Војске Србије. 

Члан 16. 

Лицима која су стекла наставна звања на другим акредитованим високошколским установа Републике Србије 
пре заснивања радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије признају се већ стечена наставна звања, 
с тим да се наредни избор ових лица врши у складу са одредбама овог правилника.  

Одлуку о признавању стечених наставних звања из става 1. овог члана доноси Сенат на предлог већа јединице.  
Одлука о признавању стечених наставних звања из става 2. овог члана садржи податке о ужој научној области 

и времену трајања изборног звања. 

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА 

Члан 17. 

Минимални критеријуми за оцену испуњености општих и обавезних услова за избор у звање наставника на 
Универзитету одштампани су у Прилогу 1. овог правилника који чини његов саставни део. 

Члан 18. 

Садржај изборних услова дефинисаних Минималним условима одштампан је у Прилогу 2. овог правилника 
који чини његов саставни део. 

III. ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  
ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА 

Члан 19. 

Истовремено са доношењем одлуке о расписивању Конкурса, веће јединице образује Комисију. 
Декан високошколске јединице у року од седам дана од истека рока из члана 8. став 9. овог правилника, 

односно у року од седам дана од дана допуне документације извршене у складу са одредбом члана 9. став 2. овог 
правилника, председнику Комисије доставља комплетне и благовремене пријаве учесника конкурса са приложеном 
документацијом. 

Комисија се у писаној форми изјашњава о сваком од услова утврђених овим правилником, као и о квалитету 
кандидата, и то потврђује својим потписом. 

За потпуну, правилну и тачну класификацију резултата рада кандидата одговорни су чланови Комисије. 
Комисија је у обавези да сачини Извештај о свим кандидатима, са предлогом за избор одређеног кандидата 

у одговарајуће звање, у складу са условима утврђеним законом, Статутом и овим правилником. 
Комисија је у обавези да сачини Извештај и у случају да се ниједан од пријављених кандидата не предлаже 

за избор у одговарајуће звање. 
Комисија доставља већу јединице Извештај, са предлогом за избор одређеног кандидата у одговарајуће звање, 

најкасније 30 дана од дана пријема пријава учесника Конкурса од стране декана високошколске јединице. 
Ако Комисија не сачини Извештај у року, који је одређен у ставу 7. овог члана, декан високошколске јединице 

о томе обавештава веће јединице које именује нову комисију. 

Члан 20. 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, са пратећом документацијом израђује се 
према Упутству. 

Члан Комисије може да не потпише Извештај односно може да издвоји своје мишљење које са образложењем 
и својеручним потписом чини саставни део Извештаја. 

Приликом предлагања кандидата за избор, Комисија одлучује већином гласова. 
Уколико председник Комисије не потпише Извештај односно издвоји своје мишљење, веће јединице доставља 

нов предлог за именовање председника и чланова нове Комисије. 
Новоименованој Комисији рок за достављање Извештаја не може бити дужи од 15 дана од дана преузимања 

докумeнтацијe, с тим да се овај рок не може продужити. 
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Члан 21. 

Веће високошколске јединице разматра Извештај и доноси одлуку о стављању Извештаја на увид јавности, 
најкасније 30 дана од дана пријема Извештаја од стране Комисије. 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, уз одлуку већа јединице о стављању Изве-
штаја на увид јавности, у року од пет дана од дана доношења одлуке из става 1. овог члана, објављује се на интер-
нет страници високошколске јединице са назнаком датума од када до када се налази на увиду јавности, где остаје 
трајно. 

На Извештај Комисије могу се поднети примедбе у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности. 
Потписане примедбе подносилац доставља преко канцеларије општих послова високошколске јединице 

декану високошколске јединице који је у обавези да их, водећи рачуна о прописима којима се уређује зашти-
та података о личности подносиоца примедби, одмах стави на увид јавности и истовремено га упути председ-
нику Комисије са захтевом да Комисија одмах, а најкасније у року од седам дана од дана пријема примедби 
достави писани одговор који постаје саставни део Извештаја и објављује се на интернет страници високошколске 
јединице. 

Комисија је у обавези да се изјасни о свим наводима изнетим у приговору на Извештај.  
Примедба која је неблаговремена не објављује се на увид јавности већ се враћа неотворена лицу које је поднело 

примедбу уз назнаку да је примедба неблаговремена. 
Уколико Комисија у року од седам дана не достави одговор на примедбе, декан високошколске јединице 

о томе сачињава информацију која постаје саставни део Извештаја и објављује се на интернет страници високо-
школске јединице. 

Члан 22. 

По истеку рока од 30 дана у којем је Извештај био на увиду јавности, веће јединице у року од највише 30 дана 
утврђује предлог кандидата за избор, односно неизбор у звање наставника, и упућује га Сенату у року од пет дана 
од дана доношења Одлуке о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника. 

Веће јединице доноси Одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника на основу Из-
вештаја.  

Одлуку из става 2. овог члана веће јединице доноси већином гласова од укупног броја наставника који су у 
истом или вишем звању од звања у које се наставник бира, при чему је неопходно присуство већине чланова већа 
који имају право да гласају. 

Пре доношења одлуке из става 2. овог члана веће јединице констатује да ли је било примедаба на Извештај.  
Уколико je на Извештај било примедаба, веће јединице их разматра заједно са одговором Комисије из члана 21. 

став 4. овог правилника, и о томе заузима став у којем утврђује основаност примедаба. Став о основаности примедаба 
веће јединице доноси већином гласова од укупног броја наставника. 

Одлука о прихватању/неприхватању извештаја Комисије веће јединице доноси већином гласова од укупног 
броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира узимајући у обзир став о 
основаности примедаба из става 5. овог члана. При доношењу одлуке о прихватању/неприхватању извештаја 
Комисије неопходно је присуство већине чланова већа који имају право гласа. 

Члан 23. 

Веће јединице приликом одлучивања о предлогу за избор може донети:  
1) oдлуку којом утврђује предлог за избор кандидата кога је Комисија предлoжила, ако усвоји предлог Комисије;  
2) одлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата кога је Комисија предложила, ако не усвоји предлог 

Комисије;  
3) oдлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата, ако усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни 

један кандидат;  
4) одлуку о утврђивању предлога нове Комисије, ако не усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један 

кандидат.  
Под новом Комисијом сматра се Комисија у којој су промењени председник и чланови Комисије. 
Одлука већа јединице мора бити образложена и да садржи разлоге који су били одлучујући за њено доношење.  
Ако је било више кандидата веће јединице је у обавези да у образложењу одлуке наведе разлоге због којих 

је Комисија дала предност за избор у звање кандидату који је предложен у односу на остале учеснике конкурса.  
Ако веће јединице оцени да Извештај не садржи све елементе у складу са Упутством, донеће закључак о одла-

гању доношења одлуке и одредити рок од 15 дана за допуну Извештаја.  
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Члан 24. 

Високошколска јединица доставља Универзитету у једном штампаном примерку, као и у електронској форми: 
1) предлог за избор, односно неизбор, у звање наставника;  
2) Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;  
3) примедбе на Извештај комисије, ако их је било; 
4) одговор Комисије на примедбе; 
5) предлог одлуке из члана 23. став 1. овог правилника.  
Сенат доноси одлуку о избору у одговарајуће звање наставника на основу документације из става 1. овог члана. 
Сенат као највиши стручни орган приликом доношења одлуке из става 2. овог члана самостално врши оцену 

доказа на основу утврђеног чињеничног стања.  
Сенат може донети одлуку о избору у звање предложеног кандидата или одлуку да се предложени кандидат 

не изабере у звање. 
Уколико оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна објашњења, Сенат ће донети закључак о одлагању 

доношења одлуке и од већа јединице затражиће додатна објашњења, у року за њихово достављање који не може 
бити дужи од 20 дана од дана достављања закључка високошколској јединици. 

Након истека рока из става 5. овог члана, Сенат ће донети одлуку о избору у звање наставника. 
Одлука о избору у звање наставника доноси се већином гласова од укупног броја чланова Сената.  
Одлука Сената о избору у звање наставника мора бити образложена. 
Одлука Сената о избору у звање наставника је коначна. 

Члан 25. 

Одлуке Сената из члана 24. став 2. овог правилника Универзитет доставља високошколској јединици у року 
од десет дана од дана доношења одлуке. 

Високошколска јединица је у обавези да у року од пет дана од пријема, одлуку из става 1. овог члана достави 
свим учесницима конкурса. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

За избор у звање редовног професора у пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и природно- 
-математичких наука, у обавезним условима признаје се и менторство у изради одбрањеног магистарског рада. 

За избор у звање редовног професора у пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и природно- 
-математичких наука, у обавезним условима признаје се и учешће у комисијама за одбрану магистарских радова. 

Универзитет је у обавези да овај правилник достави Националном акредитационом телу, као и да га информише 
о свакој наредној измени овог правилника, у року од 15 дана од дана усвајања измена. 

Члан 27. 

Одлуке већа јединица које се односе на одобрење за коришћење aуторских дела у наставном процесу у 
оквиру студијских програма, треба да садрже обавезу руководиоца предмета за који се ауторско дело користи 
у наставном процесу да се то дело упише у Картон предмета из документације на основу којег је студијски 
програм акредитован. 

Члан 28. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о начину, поступку и ближим условима 
за стицање звања наставника Универзитета одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17). 

Члан 29. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 21-205 
У Београду, 5. октобра 2021. године 

Председавајући Сената 
генерал-потпуковник 
доц. др Горан Радовановић, с. р.  
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Прилог 1. 

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТИХ И ОБАВЕЗНИХ  
УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ 

 
А) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента 

Општи услови 

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. 
Претходно завршене степене студија са просечном оценом најмање осам (8), одно-
сно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи.  

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране ви-
сокошколске установе. 

2. 

а) Са педагошким искуством: 
– најмање три године у звању асистента (у тренутку избора), 
– да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било); 
б) Без педагошког искуства или са непотпуним педагошким искуством:  
– испуњени услови за избор у звање асистента, 
– објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за 

коју се бира, у којем је први аутор, 
– објављен један рад из категорије М51, М52 или М53 из научне области за коју се 

бира, у којем је први аутор. 

Обавезни услови 

3. 
Објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за 
коју се бира. 
Објављен један рад из категорије М51, М52 или М53 из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3). 
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 

1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 у периоду од послед-
њег избора из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду од 
последњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора 

Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. 

1. Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском програ-
му у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. Објављена три рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за 
коју се бира, од тога два рада објављена од избора у претходно звање. 

4. Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или руково-
дилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта. 

5. 
Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма висо-
кошколске јединице односно Универзитета или научна монографија из научне 
области из које се бира. 

Обавезни услови 

6. Менторство најмање у два завршна рада на основним или интегрисаним академ-
ским студијама. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у пе-
риоду од последњег избора. 

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 у периоду од послед-
њег избора из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у пе-
риоду од последњег избора. 
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Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора 
Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. 

1. 
Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом студијском
програму у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. 
Објављено пет радова из научне области за коју се бира, први аутор најмање у једном 
раду, у часописима категорије М21а, М21, М22 или М23 од тога два рада објављена 
од избора у претходно звање.  

4. Цитираност од десет хетероцитата. 

5. Објављено пет радова из категорије М31, М33, М61 или М63 од избора у претходно 
звање. 

6. 
Књига (монографска студија) из релевантне области, одобрен основни уџбеник 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. 

7. Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на спе-
цијалистичким односно мастер академским студијама. 

Обавезни услови 

8. 
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним, мастер или специ-
јалистичким академским студијама односно у комисијама за одбрану докторских ди-
сертација. 

Изборни услови Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

 
Б) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента 

Општи услови 

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. 
Претходно завршене степене студија са просечном оценом најмање осам (8), 
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи. 

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране ви-
сокошколске установе. 

2. 

а) Са педагошким искуством: 
– најмање три године у звању асистента, 
– да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било). 
б) Без педагошког искуства или са непотпуним педагошким искуством:  
– испуњени услови за избор у звање асистента, 
– објављен један рад из категорије М20 у коме је први аутор или три рада из категорије 

М51 из научне области за коју се бира где је бар у једном први аутор. 

Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне 
области за коју се бира. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3). 
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 

1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 у периоду од по-
следњег избора из научне области за коју се бира.  

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду од 
последњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора 
Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. 

1. Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском програ-
му у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

 
 

Обавезни услови 

3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 из научне обла-
сти за коју се бира од избора у претходно звање.  
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4. Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или руково-
дилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта. 

5. 
Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма висо-
кошколске јединице односно Универзитета или научна монографија из научне области 
из које се бира у периоду од избора у претходно звање. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду 
од последњег избора из научне области за коју се бира.  

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора 
Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. 

1. Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом студијском 
програму у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. Објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 од избора у претходно 
звање из научне области за коју се бира. 

4. 

Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из научне обла-
сти за коју се бира. 
Додатно испуњен услов из категорије М21а, М21, М22 или М23 може, један за један, 
заменити услов из категорије М24, а додатно испуњен услов из категорије М21а, М21, 
М22 или М23 може заменити пет радова категорије М51.  

5. 

Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од избора у претходно звање 
из научне области за коју се бира. 
Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, заменити услов из 
категорије М51. 

6. Цитираност од десет хетероцитата. 

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

8. 
Одобрен основни уџбеник за предмет из студијског програма високошколске јединице 
односно универзитета или научна монографија из научне области из које се бира у 
периоду од избора у претходно звање. 

9. 

Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на мастер 
академским односно специјалистичким академским студијама. 
За наставнике из ужих научних области које нису обухваћене постојећим студијским 
програмима академских докторских студија, менторство се може заменити учешћем у 
комисији за одбрану докторске дисертације или мастер рада. 

Обавезни  
услови 

10. 
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним, специјалистичким 
или мастер академским студијама односно у комисијама за одбрану докторских дисер-
тација. 

Изборни услови Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

 
В) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента 

Општи услови 

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.
Претходно завршене степене студија са просечном оценом најмање осам (8), односно 
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи. 

Обавезни услови 1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високо-
школске установе. 
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2. 

а) Са педагошким искуством: 
– најмање три године у звању асистента, 
– да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било). 
б) Без претходног педагошког искуства или са непотпуним педагошким искуством: 
– испуњени услови за избор у звање асистента,  
– објављена два рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за коју 

се бира (први аутор у једном). 

3. Објављена два рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за коју 
се бира. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3). 
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 

1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављен један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду од 
последњег избора. 

 
Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора 

Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. 

1. Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском програму
у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. Објављена три рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 из научне области за 
коју се бира од избора у претходно звање. 

4. Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод) или 
руководилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта. 

Обавезни услови 

5. 
Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма високо-
школске јединице односно Универзитета или научна монографија из научне области
из које се бира. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора. 

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. Објављена два рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора 
Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. 

1. Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом студијском
програму у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. 
Објављена четири рада из категорије М21а, М21, М22 или М23 од избора у претходно
звање из научне области за коју се бира. У целокупном претходном периоду објављен
најмање један рад из категорије М21а, М21, М22 или М23 у којем је први аутор. 

4. Цитираност од десет хетероцитата. 

5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саоп-
штења на међународном или домаћем научном скупу.  

 
 
 
 
 
 

Обавезни услови 

6. 

Књига (монографска студија) из релевантне области, одобрен основни уџбеник за ужу
област за коју се бира, 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. 
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7. 

Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на мастер
академским односно специјалистичким академским студијама. 
За наставнике из ужих научних области које нису обухваћене постојећим студијским
програмима академских докторских студија, менторство се може заменити учешћем
у комисији за одбрану докторске дисертације. 

8. 
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним, специјалистичким 
или мастер академским студијама, односно у комисијама за одбрану докторских дисер-
тација. 

Изборни услови Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

 
Г) ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента 

Општи услови 

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.
Здравствена специјализација из уже научне области за коју се бира (ако постоји). 
Претходно завршене степене студија са просечном оценом најмање осам (8), односно
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи. 

1. Приступно предавање из области за коју се бира позитивно оцењено од стране високо-
школске установе. 

2. 

Најмање три године у сарадничком звању или да у научном звању најмање три године
реализује наставу на докторским студијама. 
Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

Обавезни услови 

3. 
Објављен један односно више in extenso радoва из научне области за коју се бира у 
часопису/часописима из категорије М21а, М21, М22 или М23 са (кумулативним) 
импакт фактором чија је вредност најмање 1,00 (први аутор у једном раду). 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3). 

Услови за сваки следећи избор у звање доцента 

1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. Обавезни услови 

3. 
Објављен један односно више in extenso радoва из научне области за коју се бира у ча-
сопису/часописима из категорије М21а, М21, М22 или М23 са (кумулативним) импакт
фактором чија је вредност најмање 1,00 у периоду од последњег избора. 

Изборни услови Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду од по-
следњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора 

Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. 

1. Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованим студијским програмима
у протеклом изборном периоду. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. 

Најмање три in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из кате-
горије М21а, М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вредност
најмање 2,00. Кандидат треба да буде најмање у једном раду први аутор, а да су најмање
два рада објављена у претходном петогодишњем периоду. 

4. Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или руководилац 
односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта. 

Обавезни услови 

5. Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма факултета,
односно Универзитета или научна монографија из научне области за коју се бира. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора. 
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Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 

1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима. 

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

Обавезни услови 

3. 

Најмање два in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из категорије
М21а, М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вредност најмање
1,00 у периоду од последњег избора. Кандидат треба да буде најмање у једном раду први
аутор. 

Изборни услови Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 

Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора 

Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. 

1. Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованим студијским
програмима у протеклом изборном периоду.  

2. Да кандидат има позитивну оцену педагошког рада у кадетским односно студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног периода. 

3. 

Најмање три in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из кате-
горије М21а, М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вредност
најмање 4,00. Кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор или носилац рада,
а да су најмање два рада објављена од избора у претходно звање. 
Носилац рада је први, други („equalvalue”) или последњи аутор рада, уколико се ради
о оригиналном истраживачком раду из научне области за коју се бира. 

4. Цитираност од десет хетероцитата. 

5. 
Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или пет 
саопштења на међународном или домаћем научном скупу (М33, М34, М63, М64) од 
избора у претходно звање. 

6. 

Научна монографија или монографска студија из релевантне области, одобрен основни
уџбеник или ауторизована предавања за предмет из уже научне области за који се 
бира или самостални превод целокупног иностраног уџбеника или поглавља у ино-
страном уџбенику одобреног за ужу област за коју се бира или главни уредник пре-
веденог иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у пе-
риоду од избора у наставничко звање. 

7. 

Ментор или коментор у изради једне одбрањене докторске дисертације у периоду од 
избора у наставничко звање. 
У случају да наставник нема могућност да реализује менторство, у обавези је да испуни
додатни критеријум за избор у звање редовног професора: објављена два рада из кате-
горије М21-М23 (сваки појединачно са фактором утицајности не мањим од 1) у којима
је први аутор из научне области за коју се бира, од последњег избора у звање.  

Обавезни услови 

8. 
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним академским студи-
јама, специјалистичким академским студијама односно у комисијама за одбрану доктор-
ских дисертација. 

Изборни услови Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду 
од последњег избора. 
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Прилог 2. 

 
САДРЖАЈ ИЗБОРНИХ УСЛОВА 

1. Стручно-професионални допринос 

Табела 1. 

Редни 
број Активност 

1. Аутор/коаутор елабората или студије из матичне стручне области. 

2. Аутор/коаутор доктринарног докумената из стручне области. 

3. Аутор/ коаутор патента или техничког унапређења из стручне области. 

4. Аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту. 

5. Аутор/коаутор научне монографије (уколико није обавезан услов). 

6. Аутор/коаутор поглавља у научној монографији (уколико није обавезан услов). 

7. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима у тематским зборницима (уколико није обавезан услов). 

8. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима категоризације М52 – М54. 

9. Рецензија уџбеника и монографија. 

10. 
Учешће у активностима тела – тимова – савета и других организација Министарства одбране и Војске 
Србије.  

11. 
Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експер-
тизом факултета и универзитета. 

12. Чланство у уредничком одбору часописа или уређивање зборника или монографија 

13. 
Рецензирање радова за часописе, рецензирање пријава или завршених научноистраживачких проје-
ката на универзитету. 

14. Руковођење или учешће у стручним пројектима. 

15. Учешће у научноистраживачком пројекту (вреднује се само за избор у звање доцента). 

16. Менторство кадетима током интегрисаних академских студија медицине. 

17. 
Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним академским студијама (вреднује се за
избор у звање доцента и ванредног професора). 

18. Награде и признања за наставни, научни односно стручни рад. 

19. Учешће у комисијама за избор у звање наставника вештина. 

20. Учешће у комисијама за признавање стране исправе са каријерних облика усавршавања. 

21. 
Учешће у извођењу наставе која не носи ЕСПБ, као што су каријерни облици усавршавања, школе 
резервних официра, специјалистички курсеви, континуирана медицинска едукација и друго. 

22. 
Ментор у изради завршних радова кадета/студената на основним и интегрисаним студијама (осим за 
избор ванредног професора у пољу техничко-технолошких наука). 

23. Члан комисије за одбрану завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама
медицине (осим за избор редовног професора.) 

24. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине.

25. 
Ментор у изради завршних радова полазника Командно-штабног усавршавања, Генералштабног уса-
вршавања и Високих студија безбедности и одбране (вреднује се за избор наставника у пољу дру-
штвено-хуманистичких наука). 

26. 
Члан комисије за одбрану завршних радова полазника Командно-штабног усавршавања, Генерал-
штабног усавршавања и Високих студија безбедности и одбране (вреднује се за избор наставника у 
пољу друштвено-хуманистичких наука). 

27. 
Учешће у наставним активностима у оквиру здравствених специјализација (осим учешћа у комиси-
јама за полагање испита из здравствене специјализације и уже специјализације за избор у звање ре-
довног професора у пољу медицинских наука). 

28. 
Аутор/коаутор у стручним/научним радовима из категорије М24, М51-М53 (вреднује се за избор на-
ставника у пољу медицинских наука). 
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2. Допринос академској и широј заједници 

Табела 2. 

Редни 
број Активност 

1. Чланство у националној професионалној (струковној) организацији. 
2. Чланство у међународној професионалној (струковној) организацији. 
3. Чланство у националној или међународној научној организацији. 

4. Чланство у националној или међународној културној институцији или институцији од јавног знача-
ја. 

5. Председник, секретар или члан председништва професионалних (струковних) организација (нацио-
налних или међународних). 

6. Учешће у организацији ваннаставних академских активности кадета/студената. 
7. Чланство у органима факултета. 
8. Чланство у органима Универзитета. 
9. Члан комисије за избор у звање наставника или сарадника на Универзитету. 
10. Члан комисије за признавање стране академске исправе – дипломе. 
11. Учешће у акредитацији студијског програма на основу акта надлежног лица. 

12. Објављена књига, уџбеник, монографија или студија из других области у оквиру одговарајућег 
образовно-научног поља. 

13. Оснивање струковних организација и задужбина. 

14. Објављена најмање два рада у националном часопису који третира област одбране (вреднује се за избор у 
звање ванредног и редовног професора у пољу техничко-технолошких наука). 

 
 

3. Сарадња са другим високошколским, односно научноистраживачким институцијама  
у земљи и иностранству 

Табела 3. 

Редни 
број Активност 

1. Учешће у заједничком студијском програму (израда студијског програма, извођење наставе). 
2. Извођење наставе на студијском програму на енглеском језику. 

3. 
Учешће у научноистраживачком пројекту које финансира министарство Републике Србије надлежно 
за науку (осим за избор у звање ванредног професора ако је учешћем у овој активности испуњен обавезан 
услов). 

4. Реализација наставе на међународном студијском програму . 
5. Рецензирање пројеката (по захтевима других институција). 

6. Учешће на научним и стручним скуповима у земљи (осим за избор у звање редовног професора и не одно-
си се на поље медицинских наука). 

7. Учешће на научним и стручним скуповима у иностранству (осим за избор у звање редовног професора и 
не односи се на поље медицинских наука). 

8. Предавање по позиву на другом универзитету у земљи или иностранству. 
9 Учешће у међународним пројектима у области високог образовања.  

10. Учешће у међународним научноистраживачким пројектима. 
11. Члан комисије за избор наставника и сарадника на другим универзитетима. 

12. Члан комисије за одбрану докторске дисертације или других завршних радова на другом универзитету 
(осим за избор у звање редовног професора) 

13. Члан комисије за полагање здравственог специјалистичког или супспецијалистичког испита на другом 
универзитету. 

14. Извођење наставе у статусу гостујућег професора на универзитету у земљи и иностранству. 

15. Члан органа или тела друге високошколске односно научноистраживачке институције у земљи или 
иностранству.  

16. Аутор/коаутор одобреног уџбеника из уже научне области за коју се бира, за потребе студијског програма у 
другој високошколској установи. 

17. Учешће у организационим и програмским одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова. 

18. 
Учешће у реализацији наставних активности у сарадњи са високошколским установама у иностран-
ству (међународне вежбе, конференције, семинари, обука и друге активности које доприносе угледу 
Универзитета и система одбране).  

19. Заједнички радови из категорија М33, М34, М63 или М64 са ауторима из других високошколских 
установа и/или научноистраживачких организација (осим за избор у звање редовног професора). 
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554. 
Н А Р Е Д Б А  број 8-939 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском заставнику прве класе 
ЈОНЧИЋ Томислава ЗОРАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

555. 
Н А Р Е Д Б А  број 8-940 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском поручнику 
ИЛИЋ Владе МАРКУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

556. 
Н А Р Е Д Б А  број 8-941 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени вој-
ни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану прве класе техничке службе 
ТАСИЋ Вукашина ДРАГАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

557. 
Н А Р Е Д Б А  број 8-945 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику саобраћајне службе 
ЈАКШИЋ Светислава МИЛОШУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

558. 
Н А Р Е Д Б А  број 7008-1 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 19. став 2. тачка 4) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) 
и тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за 
решавање о стањима у служби и другим односима у слу-
жби у Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19, 
16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе оклопних јединица 
БОЈЧИЋ Томислава ДРАГАНУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Зоран Насковић, с. р. 

559. 
Републички завод за статистику објављује 

 
П О Д А Т К Е 

о просечним зарадама и просечним 
зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за јул 2021. године 
 
Република Србија**                                                  РСД 

Зараде Номинални  
индекс 

 
VII 

2021. 
I-VII 
2021. 

VII 2021.
VI 2021.

Просечна зарада 89.330 88.759 99,5 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 64.731 64.358 99,5 

 
Директор 
др Миладин Ковачевић, с.р. 

__________ 
 Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 93 од 24. 

септембра 2021. године. 
** Републички завод за статистику од 1999. године не 

располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, 
тако да они нису садржани у обухвату података за Републику 
Србију (укупно). 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 

 


