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Број:

07/16-10-17

Датум: 16.10.2017. год.
На основу чланова 74-76 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС 88/2017), чланова 34-41
Статута Високе струковне школе – Интернационални центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту:
ИЦЕПС), Наставно-стручно веће и директор ИЦЕПС-а доносе

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА ИЦЕПС-а
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о избору у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника ИЦЕПС-а, кога усваја Наставностручно веће ИЦЕПС-а, ближе утврђује јединствене минималне услове за стицање звања наставника и сарадника
ИЦЕПС-а и критеријуме за оцену резултата научно-истраживачког и стручног рада кандидата.
Члан 2.
Избор наставника и сарадника ИЦЕПС-а у звање и заснивање радног односа може се вршити уколико кандидат
испуњава услове прописане овим Правилником и који су у складу са Законом о високом образовању Републике
Србије, Статутом ИЦЕПС-а и Препорукама о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника
Националног савета за високо образовање од 04.05.2007. год.
Избор у звање наставника и сарадника врши Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а, а Одлуку о избору потписује
председник Наставно-стручног већа (директор, по функцији).
Члан 3.
Испуњеност услова за избор у звање наставника и сарадника оцењује се на основу резултата:
1. стручног, односно научно-истраживачког рада,
2. наставног рада,
3. рада у обезбеђивању научно-наставног подмлатка – менторства, односно руковођења израдом завршних
радова студената,
4. мишљења студената ИЦЕПС-а,
5. ангажовању у развоју других наставних или стручних делатности ИЦЕПС-а или доприносу широј
друштвеној заједници.
Извештај о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника садржи наводе за оцену свих резултата рада
кандидата из става 1 овог члана и има садржину приказану у форми обрасца који је саставни део овог Правилника.
Испуњеност услова за избор у звање наставника и сарадника заснива се на оствареним и мерљивим резултатима
целокупног рада кандидата за избор у звање.
Оцена резултата стручног, научно-истраживачког и професионалног доприноса заснива се нарочито на:
- објављеним радовима у професионалним часописима са рецензијом,
- објављеним књигама, монографима и другим научним или стручним публикацијама,
- припремању, вођењу и раду на научним пројектима,
- уређивању часописа и публикација,
- ангажовањем у добијању пројеката и обиму остварених финансијских средстава,
- ангажовањем у другим наставним и ненаставним активностима ИЦЕПС-а.
Стручни, научно-истраживачки и професионални допринос оцењује се на основу доказа које прилаже кандидат,
годишњег извештаја о раду (самовредновање) наставника и сарадника и евалуације од стране директора или другог
стручног органа ИЦЕПС-а у оквиру процеса самовредновања високошколске установе.
Члан 4.
Оцена способности за наставни рад и оцена резултата рада кандидата за избор у звање наставника и сарадника у
настави, као и ангажовање кандидата у развоју наставе и других делатности ИЦЕПС-а оцењују се у складу са
Препоруком Националног савета за високо образовање из члана 5 овог Правилника.
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Приликом оцене способности за наставни рад и резултата рада у настави се узима у обзир мишљење студената
формирано на основу анкете студената у оквиру процеса самовредновања, у складу са Правилником о обезбеђењу
квалитета и Статутом ИЦЕПС-а.
За кандидате који се први пут бирају у звање и немају претходно педагошко искуство и оцену студената ИЦЕПС-а,
способност за наставни рад проверава се посетом предавања у току првог месеца рада, а по потреби и на основу
приступног предавања испред Комисије коју именује директор и коју чине наставник и сарадник ИЦЕПС-а.
Полазећи од ставова овог Правилника и Препорукама о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника
Националног савета за високо образовање, оцена способности за наставни рад и оцена резултата педагошког рада
заснива се нарочито на:
- преданом односу према настави и наставним обавезама,
- квалитетно урађеној припреми наставног предмета,
- ефективно одржаној настави или вежбама у квалитативном и квантитативном смислу,
- ефективној, квалитетној и савременој примењеној методологији извођења наставе или вежби,
- начину оцењивања и успешности студената у стицању знања и вештина,
- вођењу рада сарадника и случају наставника,
- доступности студентима за консултације и савете,
- добијеним наградама и признањима за рад у настави.
Полазећи од ставова овог Правилника и Препорукама о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника
Националног савета за високо образовање, оцена доприноса наставним и ненаставним активностима ИЦЕПС-а и
широј друштвеној заједници оцењује се нарочито на:
- учешћу у раду органа и тела ИЦЕПС-а,
- учешћу у комисијама за избор у звање наставника и сарадника,
- руковођењу активностима на ИЦЕПС-у,
- доприносу активностима које побољшавају углед и статус ИЦЕПС-а,
- вођење професионалних (струковних) организација,
- организацији, учешћу и вођењу локалних, регионалних, националних или интернационалних стручних
скупова, менифестација, пројеката, семинара и др.,
- учешћу у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација,
- изради професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката.
Допринос у настави из става 4 и 5 овог члана оцењују се на основу доказа које прилаже кандидат.
БЛИЖИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Члан 5.
Звања наставника на ИЦЕПС-у су предавач ван радног односа, предавач, виши предавач и професор струковних
студија.
Звања сарадника су сарадник за део практичне наставе и сарадник у настави.
Наставници и сарадници ИЦЕПС-а могу да изводе наставу у складу са Законом о високом образовању.
Наставници и сарадници се бирају за ужу област:
- анатомија, физиологија и патофизиологија,
- фармација и биохемија,
- економија,
- информатика,
- клиничка медицина,
- менаџмент и маркетинг,
- право и социологија,
- природне науке,
- радиологија,
- социјална медицина,
- страни језици,
- техничке науке,
- туризам,
- физиотерапија у рехабилитација.
У случају интердисциплинарности научно-истраживачког или стручног рада наставника или сарадника, он може
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бити биран у две научне области.
У изузетним случајевима, одлуком директора, наставник или сарадник може бити ангажован на неком предмету ван
уже области за коју је биран, о чему образложење и одлуку потписује директор ИЦЕПС-а.
Општим актом самосталне високошколске установе могу се утврдити и друга звања наставника (наставник страних
језика, лектор, настаник практичне наставе, наставник вештина и др.) у складу са врстом студија за коју је установа
акредитована.
Члан 6.
Mинимални критеријуми за оцену испуњености услова у погледу научно-истраживачког и стручног рада за избор у
звање наставника и сарадника ИЦЕПС-а јесу:
У звање сарадника за део практичне наставе (сарадник практичар и сл.) за помоћ у настави на студијама првог
степена, може бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- је лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује,
- влада најмање једним страним (светским) језиком.
У звање сарадника ван радног односа (демонстратор и сл.) за помоћ у настави на студијама првог степена, може
бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- је студент првог, другог или трећег степена студија који је на студијама првог степена остварио најмање
120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање осам (8),
- влада најмање једним страним (светским) језиком.
У звање сарадника на студијама првог степена може бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- је студент студента мастер академских студија или специјалистичких академских студија, који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8),
- влада најмање једним страним (светским) језиком.
У звање предавача ван радног односа на студијама првог и другог степена, укључујући и предавања и вежбе,
највише до трећине наставе на предмету у току семестра, на стручно-апликативним предметима, може бити
избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- је лице запослено ван високошколске установе које има стечено високо образовање мајмање мастер
академских студија и који има неопходна знања и вештине у одговарајућој области,
- има способност за наставни рад: има позитивну оцену наставног (педагошког) рада у смислу добијене
средње оцене студената 8,00 или више на последњем годишњем оцењивању студената (унутрашња провера
квалитета), у складу са препорукама Националног савета за високо образовање; у случају да се кандидат
први пут бира за наставника високошколске установе, уместо средње оцене студената потребно је да има
позитивну оцену приступног предавања пред трочланом Комисијом коју именује директор ИЦЕПС-а у
складу са чланом 4, став 3 оовог Правилника,
- влада најмање једним страним (светским) језиком,
У звање предавача може бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- има академски назив магистра или стручни назив специјалисте из области за коју се бира,
- у случају клиничких наставних предмета мора имати специјализацију или субспецијализацију ако је
законом предвиђена,
- има способност за наставни рад: има позитивну оцену наставног (педагошког) рада у смислу добијене
средње оцене студената 8,00 или више на последњем годишњем оцењивању студената (унутрашња провера
квалитета), у складу са препорукама Националног савета за високо образовање; у случају да се кандидат
први пут бира за наставника високошколске установе, уместо средње оцене студената потребно је да има
позитивну оцену приступног предавања пред трочланом Комисијом коју именује директор ИЦЕПС-а у
складу са чланом 4, став 3 оовог Правилника,
- влада најмање једним страним (светским) језиком,
У звање вишег предавача може бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
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има академски назив доктора наука из области за коју се бира,
има способност за наставни рад: има позитивну оцену наставног (педагошког) рада у смислу добијене
средње оцене студената 8,00 или више на последњем годишњем оцењивању студената (унутрашња провера
квалитета), у складу са препорукама Националног савета за високо образовање; у случају да се кандидат
први пут бира за наставника високошколске установе, уместо средње оцене студената потребно је да има
позитивну оцену приступног предавања пред трочланом Комисијом коју именује директор ИЦЕПС-а у
складу са чланом 4, став 3 оовог Правилника,
- влада најмање једним страним (светским) језиком,
У звање професора струковних студија може бити избрано лице које:
- поседује искуство у педагошком раду са студентима,
- је доктор наука из области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или је диплома доктора наука стечена у иностранству и призната у складу са
Законом о високом образовању,
- је руководилац (ментор) најмање 2 завршна рада (дипломски рад) на ИЦЕПС-у,
- има објављен уџбеник, монографију, практикум, збирку задатака, оригинално стручно остварење, поглавље
у објављеном уџбенику, превод иностраног уџбеника, све из уже стручне области за коју се бира; наведено
остварење мора бити одобрено од стране ИЦЕПС-а и објављено у периоду након последњег избора у
звање,
- има оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и сл.) на
ИЦЕПС-у или је активни члан пројектног тима (минимално лидер једног сегмента пројекта) у научном,
стручном или комерцијалном пројекту ИЦЕПС-а оствареном (добијеном) у току претходног изборног
периода,
- има способност за наставни рад: има позитивну оцену наставног (педагошког) рада у смислу добијене
средње оцене студената 8,00 или више на последњем годишњем оцењивању студената (унутрашња провера
квалитета), у складу са препорукама Националног савета за високо образовање; у случају да се кандидат
први пут бира за наставника високошколске установе, уместо средње оцене студената потребно је да има
позитивну оцену приступног предавања пред трочланом Комисијом ИЦЕПС-а коју именује директор
ИЦЕПС-а,
- влада најмање једним страним (светским) језиком.
У звање наставника страног језика може бити избрано лице које:
- поседује способност за наставни рад,
- има стечено високо образовање првог степена,
- објављене стручне радове у одговарајућој области,
- влада са најмање два светска језика, од чега једним на професионалном нивоу (Ц2).
Број потребних наставника и сарадника одговарајућих услова и карактеристика за реализацију наставне делатности
ИЦЕПС-а спрам потреба ИЦЕПС-а прописује Правилник о систематизацији радних места ИЦЕПС-а.
-

Сходно својим плановима и потребама, ИЦЕПС без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге
самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег професора.
Члан 7.
Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а може утврдити и додатне критеријуме за утврђивање предлога за избор у звање
наставника и сарадника за ужу област из које се реализује студијски програм, а који могу бити строжији, али не
могу заменити или умањити критеријуме дефинисане овим Правилником или Законом о високом образовању
Републике Србије.
Члан 8.
Избор наставника и сарадника у звање и заснивање радног односа врши се у складу са Правилником о избору у
звање и заснивање радног односа наставника и сарадника ИЦЕПС-а кога усваја Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а.
ИЦЕПС расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања наставника и сарадника за уже области
утврђене студијским програмима.
ИЦЕПС као самостална висока школа врши избор у звање наставника и сарадника из члана 39 овог Статута, за уже
области утврђене студијским програмима.
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Одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника и сарадника доноси на предлог Наставно-стручног
већа директор ИЦЕПС-а.
Конкрус за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника објављује се на сајту ИЦЕПС-а или у
средствима информисања.
По објављивању конкурса, Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а образује Kомисију за припремaње предлога за избор
наставника и сарадника у звање (у даљем тексту: Комисија за припремање предлога за избор), најкасније седам
дана по закључењу конкурса.
Комисија за припремање предлога за избор састоји се од најмање три наставника који су у истом или вишем звању
од звања у које се кандидат бира; један члан Комисије може бити пензионер.
Извештај Комисије за припремање предлога за избор садржи биографске податке, преглед и мишљење о наставном
и стручном раду кандидата, мишљење о испуњености услова кандидата за избор у звање и на радно место
наставника или сарадника, као и предлог за избор у одређено звање.
Приликом свих избора у звања посебно се цене следећи елементи: оцена о резултатима истраживачког рада, оцена о
ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности ИЦЕПС-а, оцена о резултатима педагошког рада, оцена
студената (ако је наставник/сарадник већ радио у високошколској установи), као и оцена резултата постигнутих у
обезбеђивању истраживачко-наставног подмлатка.
При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената исказано у склопу
самовредновања установе.
Комисија за припремање предлога за избор у звање наставника и сарадника припрема извештај о пријављеним
кандидатима у року од највише 21 дан од дана именовања Комисије и доставља их Наставно-стручном већу
ИЦЕПС-а које исти извештај и предлог Одлуке о избору у звање доставља директору ИЦЕПС-а, а који по добијању
наведеног материјала и након истека 15 дана током којих је извештај Комисије на увиду јавности, разматра и
спроводи Одлуку Наставно-стручног већа о избору у звање наставника или сарадника.
Одлуку о избору у звање наставника и сарадника доносе чланови Наставно-стручног већа ако је присутно најмање
две трећине чланова који имају право да одлучују, а Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног
броја чланова који имају право да одлучују, при чему је гласање по правилу јавно.
Са изабраним лицем уговор о раду закључује директор.
Члан 10.
Наставници и сарадници који стичу звања и који заснивају радни однос, радни однос заснивају у следећем трајању:
- професор струковних студија – избор у звање важи на неодређено време; радни однос заснива се на
неодређено време; уговор о извођењу наставе заснива се на једну школску годину,
- виши предавач, предавач, наставник страних језика, лектор – избор у звање важи пет година; радни однос
заснива се на одређено време од пет година; уговор о извођењу наставе заснива се на једну школску
годину,
- предавач ван радног односа – избор у звање важи пет година; уговор о извођењу наставе заснива се на
једну школску годину,
- сарадник, сарадник ван радног односа, сарадник за део практичне наставе – избор у звање важи три године;
радни однос заснива се на одређено време од три године; уговор о извођењу наставе заснива се на једну
школску годину.
Након истека периода из става 1 овог члана, лице може бити поново изабрано (реизабрано) у исто звање или
изабрано у више звање.
Члан 11.
Уколико наставник или сарадник не буде изабран у више звање или поново биран у исто звање (реизабран),
престаје му радни однос на ИЦЕПС-у.
Решење о престанку радног односа доноси директор.
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Поступак за избор у више звање може се покренути и пре истека периода заснованог радног односа из претходног
члана уколико кандидат испуњава услове, по захтеву наставника и сарадника, али ИЦЕПС није у обавези
покретања оваквог поступка и запошљавања наставника или сарадника у вишем звању.
Члан 12.
У складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких
резултата истраживача (Службени гласник РС 38/2008), врста и квантификација индивидуалних
научноистраживачких резултата врши се на начин представљен у доле наведеној табели, при чему су науке
разврстане као (1) природно-математичке и медицинске, (2) техничко-технолошке и биотехничке и (3) друштвене и
хуманистичке:
назив групе
резултата
1
Монографије,
монографске
студије, тематски
зборници,
лескикографске и
картографске
публикације
међународног
значаја

Радови објављени
у научним
часописима
међународног
значаја

Зборници
међународних
научних скупова

ознака
групе
резултата
2
М10

М20

M30

врста резултата
3
Истакнута монографија међународног значаја
Монографија међународног значаја

вредност
резултата
(1) (2) (3)
4
5
6
7
М11 15 15 15
М12 10 10 10
М

Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад
у тематском зборнику водећег међународног значаја

М13

6

6

6

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад
у тематском зборнику међународног значаја
Лексикографска јединица или карта у научној
публикацији водећег међународног значаја
Лексикографска јединица или карта у публикацији
међународног значаја
Уређивање научне монографије или тематског
зборника водећег међународног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације
међународног значаја
Рад у врхунском међународном часопису
Рад у истакнутом међународном часопису
Рад у међународном часопису
Рад у часопису међународног значаја верификованог
посебном одлуком
Научна критика и полемика у истакнутом
међународном часопису
Научна критика и полемика у међународном часопису
Уређивање истакнутог међународног научног
часописа на год. нивоу (гост уредник)
Уређивање међународног научног часописа
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у целини (неопходно позивно писмо)
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у изводу
Саопштење са међународног скупа штампано у
целини
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

М14

4

4

4

М15

3

3

3

М16

2

2

2

М17

3

3

3

М18

2

2

2

М21
М22
М23
М24

8
5
3
3

8
5
3
3

8
5
4
4

М25 1,5 1,5 1,5
М26
М27

1
3

1
3

1
3

М28
М31

2
3

2
3

2
3

М32 1,5 1,5 1,5
М33

1

1

1

М34 0,5 0,5 0,5

Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije
Beograd, Topličin venac 7
(+381) 011 6555 190; (+381) 064 642 9086
www.iceps.edu.rs; office@iceps.edu.rs

Националне
монографије,
тематски
зборници,
лексикографске и
картографске
публикације
националног
значаја; научни
преводи
и критичка издања
грађе,
библиографске
публикације

Часописи
националног
значаја

Зборници скупова
националног
значаја

Магистарске и
докторске тезе
Техничка и
развојна решења

M40

M50

M60

M70
M80

Ауторизована дискусија са међународног скупа
Уређивање зборника саопштења међународног
научног скупа
Истакнута монографија националног значаја
Монографија националног значаја, монографско
издање грађе, превод изворног текста у облику
монографије (само за старе језике)
Монографска библиографска публикација
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом
тематском зборнику водећег националног значаја,
превод изворног текста у облику студије, поглавља
или чланка, превод или стручна редакција превода
научне монографске књиге (само за старе језике)

М35 0,3 0,3 0,3
М36 1
1
1

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику
националног значаја
Лексикографска јединица у научној публикацији
водећег националног значаја, карта у научној
публикацији националног значаја, издање грађе у
научној публикацији,
Лексикографска јединица у научној публикацији
националног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације
водећег националног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације
националног значаја
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у часопису националног значаја
Рад у научном часопису
Уређивање водећег научног часописа националног
значаја (на годишњем нивоу)
Уређивање научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
Предавање по позиву са скупа националног значаја
штампано у целини

М45 1,5 1,5 1,5

М61 1,5 1,5

2

Предавање по позиву са скупа националног значаја
штампано у изводу
Саопштење са скупа националног значаја штампано у
целини
Саопштење са скупа националног значаја штампано у
изводу
Ауторизована дискусија са националног скупа
Уређивање зборника саопштења скупа националног
значаја
Одбрањена докторска дисертација
Одбрањен магистарски рад
Нови производ или технологија уведени у
производњу, признат програмски систем, признате
нове генетске пробе на међународном нивоу (уз
доказ), ново прихваћено решење проблема у области

М62

1

М41
М42

7
5

7
5

7
5

М43
М44

3
2

3
2

3
2

М46

1

1

1

М47 0,5 0,5 0,5
М48

2

2

2

М49

1

1

1

М51 2
2
М52 1,5 1,5
М53 1
1
М55 2
2

3
2
1
2

М56

1

1

1

1

1

М63 0,5 0,5

1

М64 0,2 0,2 0,5
М65
М66

1

1

0,2
1

М71
М72
М81

6
3
8

6
3
8

6
3
9
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Патенти, ауторске
изложбе, тестови

M90

макроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу (уз доказ)
Нова производна линија, нови материјал,
индустријски прототип, ново прихваћено решење
проблема у области макроекономског, социјалног и
проблема одрживог просторног развоја уведени у
производњу (уз доказ)
Ново лабораторијско постројење, ново
експериментално постројење, нови технолошки
поступак (уз доказ)
Битно побољшан постојећи производ или технологија
(уз доказ) ново решење проблема у области
микроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја рецензовано и прихваћено на
националном нивоу (уз доказ)
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или
атестиран инструмент, нова генска проба,
микроорганизми (уз доказ)
Критичка евалуација података, база података,
приказани детаљно као део мођународних пројеката,
публиковани као интерне публикације или приказани
на Интернету
Реализовани патент, сој, сорта или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко
ауторско дело на међународном нивоу
Реализовани патент, сој, сорта или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко
ауторско дело
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију

М82

6

6

6

М83

4

4

4

М84

3

3

3

М85

2

2

2

М86

2

2

2

М91

10

10

10

М92

8

8

3

М93

3

3

3

Значење појмова коришћених у претходно наведеној табели су:
- Под објектом међународног значаја се подразумева изведени објекат или ентеријер или усвојени
просторни/урбанистички план/пројекат приказан у међународном часопису (М21-М24), монографији
међународног значаја (М11-М14) или на међународној изложби са каталогом и рецензијама.
- Под међународном изложбом или манифестацијом се подразумева изложба или манифестација коју
организује међународни одбор, удружење или институција и која има међународну селекцију и рецензију.
Услов који мора да буде испуњен је да у одбору за селекцију има чланова из најмање 5 земаља. Овај услов
важи како за изложбе или манифестације у земљи тако и у иностранству. О карактеру изложбе или
манифестације просуђује одговарајући матични одбор (МНО), а процену потврђује министарство (МН).
Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност иностраних чланова Одбора
- Међународни конкурс је конкурс коју организује одбор, удружење или институција и да у Жирију има
чланова из најмање 5 земаља. Овај услов важи како за конкурсе у земљи тако и у иностранству. О
карактеру конкурса просуђује одговарајући матични одбор (МНО), а процену потврђује министарство
(МН). Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност иностраних чланова жирија.
- Под објектом националног значаја се подразумева изведени објекат или ентери-јер или усвојени
просторни/урбанистички план/пројекат приказан у националном часопису (М51-М52), националној
монографији (М41-М42 или М44-М45) или на изложби националног значаја са каталогом и рецензијама.
- Под изложбом или манифестацијом националног значаја се подразумева изложба или манифестација
коју организује национални одбор, удружење или институција. Услов који мора да буде испуњен је да у
одбору за селекцију има еминентне чланове.
- Национални конкурс је конкурс коју организује национални одбор, удружење или институција. Услов
који мора да буде испуњен је да у одбору за селекцију има еминентне чланове. Овај услов важи како за
конкурсе у земљи тако и у иностранству.
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Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана потписивања и објављивања на сајту ИЦЕПС-а, а претхони
Правилник овим престаје да важи.
Београд,

Високе струковне школе – Интернационални центар за
професиионалне студије, Београд
директор

_______________________
проф. др Срђан Стојановић
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Прилог 1: Образац за Извештај о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника ИЦЕПС-а

ОБРАЗАЦ – 1
Број: број Извештаја о пријављеним кандидатима за избор
Датум: датум Извештаја о пријављеним кандидатима за избор

Извештај о пријављеним кандидатима
на конкурс за избор у звање наставника/сарадника
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
Назив високошколске установе
- Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд (ИЦЕПС)
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења
- орган који је расписао конкурс: Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а
- број Одлуке: број Одлуке о расписивању конкурса Наставно-стручног већа ВШУ
- датум одлуке: датум Одлуке о расписивању конкурса Наставно-стручног већа ВШУ год.
Датум и место објaвљивања конкурса
- датум објављивања конкурса: датум објављивања конкурса год.
- место објављивања конкурса: сајт ИЦЕПС-а (www.iceps.edu.rs)
Састав Комисије за припрему извештаја за избор у звање (у даљем тексту: Комисија):
(звање, име и презиме)
(високошколска установа, ужа област)
- председник: титула, име, презиме, звање Председник
ВШУ Председник
ужа област: ужа област Председник
- члан: титула, име, презиме, звање Члан 1
ВШУ Члан 1
ужа област: ужа област Члан 1
- члан: титула, име, презиме, звање Члан 2
ВШУ Члан 2
ужа област: ужа област Члан 2
Пријављени кандидати
- титула име презиме академска специјализација
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II САГЛАСНОСТ СА УСЛОВИМА КОНКУРСА
Правилност пријаве за Конкурс:
- Кандидат је доставио уредну пријаву на Конкурс, у задатом року
- Кандидат је доставио пратећу конкурсну документацију
Претходно искуство у високом образовању
- Описано на наредној страни.
Уџбеници, приручници, збирке, скрипте
(име референце, презимена и имена аутора, издавач, година издања; у случају више референци, навести највише
три)
1. уџбеник, збирка, практикум... 1: име референце, презимена и имена аутора, издавач, година издања
2. уџбеник, збирка, практикум... 2: име референце, презимена и имена аутора, издавач, година издања
3. уџбеник, збирка, практикум... 3: име референце, презимена и имена аутора, издавач, година издања
Способност за педагошки рад, претходна искуства у високом образовању, мишљење студената (на основу
расположивих информација из достављене конкурсне документације и биографије Кандидата)
- Кандидат није био прозиван у току претходног рада по питању дискриминације других лица у погледу људских
права на отворен или прикривен начин, а која би се заснивала на раси, боји коже, прецима, држављанству,
националној припадности, етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном
идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању,
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким,
синдикалним и другим организацијама и другим личним својствима.
- Кандидат није кривично осуђиван.
- У претходном педагошком раду кандидат је имао позитивне оцене ђака (опционо, у случају рада у средњем
образовању), одсносно студената (опционо, у случају претходног рада у високом образовању).
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника/сарадника и задужења у настави
- Академско звање: занимање (пуно име)
- Достављена је и контролисана документација у складу са Правилником о ближим условима за избор у звања
наставника и сарадника ИЦЕПС-а:
- извод из матичне књиге рођених (у случају продужавања радног односа, наставник нема више од 68
година)
- држављанство (држављанин Републике Србије, осим за звање гостујући наставник/сарадник)
- диплома о завршеној високој школи/факултету, у складу са изабраном ужом области
- магистратура (опционо), у складу са изабраном ужом области: др
- докторат (опционо), у складу са изабраном ужом области: мр
- специјалитација (опционо), у складу са изабраном ужом области: спец
- библиографија: приложена на наредној страници Извештаја: да
-

Детаљни подаци о Кандидату представљени су у Табели 9.1. на наредној страници Извештаја.

Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije
Beograd, Topličin venac 7
(+381) 011 6555 190; (+381) 064 642 9086
www.iceps.edu.rs; office@iceps.edu.rs

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника/сарадника и задужења у настави
име, средње слово, презиме
Петар П. Петровић
звање
назив институције у којој наставник/сарадник ради са пуним
Општа болница, Вршац, од 2015. год.
радним временом и од када
ужа стручна односно уметничка област
академска каријера
година
институција
област
избор у звање
докторат
2009
Медицински факултет, Нови Сад
кардиохирургија
магистратура
2006
Медицински факултет, Нови Сад
хирургија
супспецијализација
2003
Медицински факултет, Нови Сад
кардиохирургија
специјализација
2001
Медицински факултет, Нови Сад
хирургија
диплома-мастер
диплома
1997
Медицински факултет, Нови Сад
општа медицина
списак предмета које наставник/сарадник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
вид наставе
1 2 3 4 5 репрезентативне референце
Petrovic P., Prezime A., Prezime A.: Aquaporins in Spinal Cord Injury: The Janus Face of AQP4, Review, Neuroscience 28,
1
168(4): 1019-35, 2010. M22
2 3 4 5 6 7 8 9 10 збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника/сарадника
укупан број цитата
24
укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
тренутно учешће на пројектима
домаћи: 1
међународни: 0
- 2003-2005: University of Texas Medical Branch, UTMB,
усавршавања
Galveston, USA
остали релевантни подаци
претходно радно искуство и остале радне активности:
- 2015-данас: ванредни професор, Медицински факултет Нови Сад
- 2010-2015: доцент, Медицински факултет Нови Сад
- 2003-2009: асистент, Медицински факултет Нови Сад
- 2001-2003: асистент, научни сарадник, Институт за физиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
- рецензент 2 водећа часописа из области неуронаука: Brain и Journal of Neuroscience
- велики број предавања по позиву на универзитетима у Америци и Европи и на интернационалним
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конференцијама, од којих је на 3 конференције председавао
признања:
- 2007: награда Америчке Асоцијације за лечење ретких болести
чланства у образовним или научно-истраживачким асоцијацијама:
- Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
- Друштво медицинских биохемичара Србије
- American Society of Neurophysiologists
страни језици:
- енглески, напредни
- италијански, почетни
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III МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА
На расписан конкурс за избор у звање звање за ужу област ужа стручна област пријавио се кандидат титула име
презиме, академска специјализација, који је поднео потребну документацију о испуњености услова конкурса, на
основу које Комисија констатује да кандидат има:
- академско звање: занимање (пуно име)
- академска специјализација (опционо): академска специјализација
- научна/стручна област магистратуре/доктората (опционо): ужа стручна област
- број представљених стручних/научних радова: број представљених стручних/научних радова радова
- број представљених стручних/научних радова радова са SCI листе: број представљених стручних/научних
радова радова са SCI листе
- одговарајуће педагошко искуство
- позитивну процену претходног педагошког искуства
- није кривично осуђиван (према расположивим информацијама) и
- друге испуњене услове прописане Правилником о ближим условима за избор у звање на ИЦЕПС-у.
Постављен минимални критеријум за ужу област за коју се кандидат пријавио, наведен у Правилнику о ближим
условима за избор у звање наставника и сарадника ИЦЕПС-а је испуњен. Објављени радови показују
задовољавајући континуитет у складу са научним и стручним интересовањем кандидата.
На основу наведених података, наставно-педагошких и научно-стручних квалитета, Комисија сматра да кандидат
титула име презиме, академска специјализација испуњава захтеве за избор у звање звање за ужу област ужа
стручна област, те стога предлаже Наставно-стручном већу и директору ИЦЕПС-а да се на Високој струковној
школи - Интернационални центар за професионалне студије, Београд кандидат изабере у звање.
IV ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА
На основу позитивне оцене анализе рада кандидата, као и научних и стручних радова који су Комисији дати на
увид, уз поштовање одредаба Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата Националног савета за научни и технолошки развој, као и Статута и Правилника о
ближим условима за избор у звање ИЦЕПС-а, као и свих релевантних чињеница, Комисија предлаже Наставном
већу и директору ИЦЕПС-а да прихвати предлог да се титула име презиме, академска специјализација изабере у
звање звање за ужу област ужа стручна област на Високој струковној школи - Интернационални центар за
професионалне студије, Београд.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
______________________________________________________
титула, име, презиме, звање Председник, председник
______________________________________________________
титула, име, презиме, звање Члан 1, члан
______________________________________________________
титула, име, презиме, звање Члан 2, члан
Напомене:
- Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без непотребног
текста.
- При писању Извештаја, Комисија за припрему извештаја за избор у звање наставника и сарадника ИЦЕПС-а
дужна је да се придржава одредница Правилника о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника
ИЦЕПС-а и актуелног Закона о високом образовању Републике Србије.
- У случају да члан Комисије не жели да потпише Извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова
Комисије, дужан је да унесе у Извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише Извештај.

