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На основу члана 161 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у
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ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА У ДОМУ ЗА
НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОДМЛАДАК УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Члан 1
Стамбена комисија Универзитета има обавезу да 80 (осамдесет) функционалних
апартмана у Дому предложи Сенату Универзитета за расподелу наставно-научном
подммлатку.
Овим Правилником Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту Универзитет) утврђује
начин обезбеђивања, услове за доделу, критеријума за утврђивање реда првенства, поступак
спровођења конкурса, поступак доделе привременог смештаја и поступак по приговору, права
и дужности корисника смештаја, као и престанак права на смештај у Дому за наставно-научни
подмладак Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 5 (у даљем тексту:
Дом).
Члан 2
Добијањем привременог смeштаја не стиче се станарско право.
Услови за добијање привременог смештаја
Члан 3
80 апартмана у Дому додељује се наставно-научном подмладку (у даљем тексту:
подмладак) факултета са седиштем у Новом Саду, Економског факултета у Суботици –
Одељење у Новом Саду, Института за прехрамбене технологије и Института за низијско
шумарство и заштиту животне средине (у даљем тексту: институти) на следећи начин:
1. Два апартмана за потребе Универзитета по одобрењу ректора;
2. Један апартман за потребе Академије уметности
3. Десет апартмана доделиће се за смештај најуспешнијег подмлатка Универзитета и то
по два за свако поље наука-научне области:
-поље природно-математичких наука
-поље техничко-технолошких наука
-поље медицинских наука
-поље друштвено-хуманистичких наука
-поље уметности
4.Факултетима и институтима: на основу броја запослених на факултету и
институту,
млађих од 40 година на дан расписивања конкурса, а који испуњавају услове из члана
5. овог правилника додељује се:
- Факултетима са седиштем у Новом Саду:
- до 50 : 1 апартман
- од 51-150 : 2 апартмана
- од 151-250: 3 апартмана

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА – WWW.UNS.AC.RS

1

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА У ДОМУ ЗА НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОДМЛАДАК УНИВЕРЗИТЕТА У
НОВОМ САДУ

- преко 250 : 4 апартмана
-Економском факултету у Суботици – Одељење у Новом Саду: 1 апартман
-Институтима по један апартман
5. Преостали апартмани доделиће се за смештај подмлатка факултета и института
сразмерно половини збира броја запослених на факултету и институту млађих од 40 година на
дан расписивања конкурса и броја запослених који су конкурисали за доделу привременог
смештаја, а испуњавају услове за остваривање права на привремени смештај.
Члан 4
Привремени смештај се додељује на период који није дужи од 3 (три) нити краћи од 1
(једне) године.
Привремени смештај се не може продужити након истека периода од 3 (три) године.
У случају да апартман остане упражњен пре рока на 4који је додељен, привремени смештај се
додељује по критеријуму по којем је додељен лицу које је напустило апартмани и то учеснику
конкурса са највећим бројем бодова на одговарајућој листи, на период који није дужи од 3
(три) нити краћи од 1 (једне) године.
Члан 5
Да би подмладак Универзитета могао да оствари право на смештај у Дому треба да
испуни следеће услове:
1. да је засновао радни однос на факултету или институту са пуним радним временом
2. да је изабран:
2.1. у звање асистента-приправника
2.2. асистента
2.3. стручног сарадника или вишег стручног сарадника на Академији уметности;
2.4. у звање наставника, односно научног радника;
2.5. да је студент докторских студија који има научно звање
3. да је постигао просечну оцену у току основних студија најмање 8,00 на основним
академским и дипломским академским студијама (на сваком нивоу студија) односно
интегрисаним студијама;
4. да у моменгу конкурисања има мање од 39 година живота;
5. да нема решене стамбене потребе на територији Града Новог Сада, а не може да
реши стамбене потребе на повољнији начин.
Члан 6
Рокови, односно време које је било потребно за завршавање основних (ОС), основних
академских (ОАС), мастер академских (МАС), интегрисаних студија (ОАС+ДАС),
специјалистичких (С), специјалистичких академских (СА) студија, стицања академског назива
магистра наука, односно уметности (МР), или научног степена доктора наука, односно
уметности (ДР), одређује се на основу броја месеци.
Члан 7
Ранг листа се утврђује на основу збира бодова који се стичу по следећим
критеријумима:
1. коефицијент трајања основних студија-КОС,
2. коефицијент трајања магистарских студија -КМР,
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3. коефицијент трајања основних академских и мастер академских студија
–КОАС и КМАС
4. коефицијент трајања докторских студија -КДР;
5. коефицијент трајања интегрисаних студија ( КОАС+КМАС)
6. коефицијент трајања специјалистичких (КС), специјалистичких академских (КСА)
студија
Формула (одговарајући коефицијент К) за израчунавање коефицијента на наведеним
нивоима студија је: K = pbm/rbm,
где је: pbm - предвиђени број месеци потребних за завршавање одређеног нивоа студија,
rbm - број месеци у којем су студије реализоване.
7. Просечан успех у току ос, оас, мас, просечна оцена постигнута на магистарским и
докторскнм студијама;
8. Научна и наставна компетентност, стручни, уметнички и спортски резултати;
9. Кандидату који је конкурисао, а чији је брачни друг запослен на Универзитету и
испуњава услове за учествовање на конкурсу, додаје се 30% бодова брачног друга који је
конкурисао.
Члан 8
Број бодова по основу просечне оцене на основним студијама, основним академским
+ мастер академским студијама утврђује се на следећи начин:
- просечна оцена 8,00-8,50 + 1;
- просечна оцена 8,51-9,00 + 3;
- просечна оцена 9,01-9,50 + 6;
- просечна оцена 9,51-10,00 + 9.
Број бодова по основу просечног успеха у току магистарских, специјалистичких
академских и докторских студија утврђује се на следећи начин:
- просечна оцеиа 8,00-8,50 + 1 х к;
- просечна оцена 8,51-9,00 + 3 х к;
- просечна оцена 9,01-9,50 + 6 х к;
- просечна оцена 9,51 -10,00 + 9 х к.
Коефицијент к се одређује према следећој формули:
к = нп/ну, где је
нп - број положених испита;
ну - укупан број испита.
Уколико на магистарским студијама успех није исказан просечном оценом, број бодова
по овом основу утврђује се на следећи начин:
- просечна оцена 8,00 + 8,00 х к;
- за Правни факултет:
1. положио већином гласова 8,30
2. положио једногласно 13,00
3. положио са одликом 18,50
Члан 9
На основу времена трајања основних студија, основних академских + мастер
академских, специјалистичких академских студија и времена потребног за стицање академског
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назива специјалисте, магистра наука или уметности или научног степена доктора наука или
уметности, подмладак може остварити следећи број бодова
1. ако је завршио дати ниво студија пре рока утврђеног за трајање студија до 15. јула на
последњој години студија
15 бодова
2. ако је завршио дати ниво студија у року утврђеном за трајање студија, а није
користио апсолвентски стаж закључно са 30. септембром
10 бодова
3. завршио студије у року утврђеном за трајање студија, укључујући и апсолвентски
стаж, рачунајући од момента уписа (да није поновио ни једну годину студија)
5 бодова.
У случају кад је студент испунио све обавезе и предао завршни рад, а сам чин одбране
је наступио након истека времена утврђеног за трајање студија, односно истека апсолвентског
стажа услед објективних разлога, сматраће се да је завршио дати ниво студија у току
апсолвентског стажа,
4. ако је магастрирао у року од 2, 3 илн 4 године након уписа на магистарске студије,
укључујући подмладак на предклиничкнм дисциплинама Медицинског факултета:
- у року од 2 године
25 бодова
- у року од 3 године
20 бодова
- у року од 4 године
15 бодова
5. Подмладак на клиничким дисциплинама Медицинског факултета ако је магистрирао
у року 6-9 година након дипломирања:
- специјализација 3 године - магистратура у року од 6 год.
- специјализација 4 године - магистратура у року од 7 год.
- специјализација 5 година - магистратура у року од 8 год.
- специјализација 6 година - магистратура у року од 9 год.
25 бодова
6. Ако је завршио академске специјалистичке студије
- у року предвиђеном за трајање студија
20 бодова
- у року дужем од предвиђеног + једна година
15 бодова
- у року дужем од предвиђеног + две године
10 бодова
7. Подмладак који је докторирао у року од 3, 4 или 5 година од стицања академског
назива магистра наука:
- у року од 3 године
30 бодова
- у року од 4 године
25 бодова
- у року од 5 година
20 бодова
8. Подмладак који је докторирао у року од 3,4, 5 или 6 година од уписа на докторске
студије:
- у року од 3 године
55 бодова
- у року од 4 године
45 бодова
- у року од 5 година
35 бодова
- у року од 6 година
25 бодова
У време трајања студија не урачунава се време мировања права и обавеза студента у
складу са одговарајућим закононом, а у време стицања академског звања магистра наука и
уметности и научног степена доктора наука и уметности, не урачунава се време мировања
права и обавеза из радног односа у складу са одговарајућим законом.
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Члан 10
Број бодова по основу научне, наставне компетентности, уметничких и спортских
резултата утврђује Комисија експерата коју чине продекани задужени за научноистраживачки,
уметнички рад факултета, односно помоћник директора за науку института.
Комисија из става 1 овог члана има 11 чланова, а њеним радом руководи председник
кога именује ректор.
На основу приложене документације, продекан односно помоћник директора из става
1. овог члана утврђује број бодова по основу научне, наставне, компетентности, уметничких и
спортских резултата.
За сваког учесника конкурса, на основу приложене документације, врши се
разврставање и вредновање радова и јавних признања.
Индикатор компетентности означава се коефицијентом М и израчунава се на основу
следећих табела:

ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ
РЕЗУЛТАТА
Напомена:
Разврставање и начин навођења научноистраживачких резултата се врши како је дато у
Прилогу 2 Правилника о вредновању научноистраживачких резултата.
Напомена: Науке су разврстане на следећи начин:
(1) природно-математичке и медицинске (2) техничко-технолошке и биотехничке (3)
друштвене и хуманистичке
ТАБЕЛА 1
Назив групе
резултата
1
Монографије, монографске
студије, тематски зборници,
лескикографске и
картографске публикације
међународног значаја

Ознака
групе
резултата
2
М10

Врста резултата

М

3

4

Истакнута монографија
међународног значаја
Монографија међународног
значаја
Монографска студија/поглавље у
књизи М11 или рад у тематском
зборнику водећег међународног
значаја
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
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Вредност
резултата
(1) (2) (3)
5

6

7

М11

15

15

15

М12

10

10

10

М13 6

6

6

М14 4

4

4

М15 3

3

3

М16 2

2

2

М17 3

3

3
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Радови објављени у
научним
часописима
међународног значаја

Зборници међународних
научних скупова

М20

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

M30

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
Ауторизована дискусија са
међународног скупа

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

6

M40

М18 2

2

2

М21 8

8

8

М22 5

5

5

М23 3

3

4

М24 3

3

4

М25 1,5 1,5 1,5
М26 1

1

1

М27 3

3

3

М28 2

2

2

М31 3

3

3

М32 1,5 1,5 1,5
М33 1

1

1

М34 0,5 0,5 0,5
М35 0,3 0,3 0,3

Уређивање зборника
М36
саопштења међународног
научног скупа
Истакнута монографија
М41
националног значаја
Монографија националног значаја,
монографско издање грађе, превод
М42
изворног текста у облику
монографије (само за старе језике)
Монографска библиографска
М43
публикација
Поглавље у књизи М41 или рад у
истакнутом тематском зборнику
водећег националног значаја, превод
изворног текста у облику студије,
М44
поглавља или чланка, превод или
стручна редакција превода научне
монографске књиге (само за старе
језике)
Поглавље у књизи М42 или рад у
тематском зборнику националног М45
значаја

1

1

1

7

7

7

5

5

5

3

3

3

2

2

2

1,5 1,5 1,5
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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,

Часописи националног
значаја

Зборници скупова
националног значаја

Магистарске и
докторске тезе
Техничка и развојна
решења

M50

M60

M70
M80

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
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
макроекономског, социјалног и
проблема одрживог просторног
развоја
рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу (уз доказ)
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М46 1

1

1

М47 0,5 0,5 0,5

М48 2

2

2

М49 1

1

1

М51 2

2

3

М52 1,5 1,5 2
М53 1

1

1

М55 2

2

2

М56 1

1

1

М61 1,5 1,5 2

М62

1

1

М63 0,5 0,5

1
1

М64 0,2 0,2 0,5
М65

0,2

М66

1

1

1

М71

6

6

6

М72 3

3

3

М81 8

8

9

7

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА У ДОМУ ЗА НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОДМЛАДАК УНИВЕРЗИТЕТА У
НОВОМ САДУ

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)

Патенти, ауторске
изложбе, тестови

M90

Критичка евалуација података, база
података, приказани детаљно као
део мођународних пројеката,
публиковани као интерне
публикације или приказани на
Интернету патент, сој, сорта или
Реализовани
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

ТАБЕЛА 2

ИНДИКАТОР НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УСПЕШНОСТИ У
ЧИЈЕМ РАДУ ПОСТОЈИ СТРУЧНО/ УМЕТНИЧКА КОМПОНЕНТА

Објављени радови
међународног
значаја

8

М20 и
М30

ОБЛАСТ АРХИТЕКТУРЕ
Рад у врхунском међународном
часопису; Изведени објекат
међународног значаја
Рад у истакнутом међународном
часопису; Награда на међународном
конкурсу

М21

8

М22

5
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Објављени радови
националног
значаја

М50 и
М60

Рад у међународном часопису; Уметнички М23
пројекат међународног значаја- изведен
и објављен и приказан; Учешће у раду
жирија међународног конкурса

3

Пленарно предавање по позиву, на скупу
међународног значаја, штампано у
целини; Ауторски или кустоски рад на
међународној изложби (са међународном
селекцијом и каталогом штампаним на
једном од светских језика)
Рад саопштен на скупу међународног
значаја,
штампан у целини; Учешће на
међународној изложби (са међународном
селекцијом и каталогом штампаним на
једном од светских језика)

М31

3

М33

1

Рад у водећем часопису националног
значаја; објекат националног значаја
Изведени
Рад у часопису националног значаја;
Награда на националном
конкурсу; Ауторски или
кустоски рад на изложби
националног значаја
(са националном селекцијом и
штампаним каталогом)
Уводно предавање на скупу националног
значаја, штампано у целини;
Уметнички пројекат националног
значаја- изведен и објављен и
приказан; Учешће у раду националног
жирија
Рад саопштен на скупу националног
значаја, штампан у целини;
Учешће на изложби националог значаја
(са националном селекцијом
и штампаним каталогом)

М51

2

М52

1,5

М61

1,5

М63

0,5

Репрезентативне референце за уметничке области:
ОБЛАСТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Самостална режија у
M 10
M11
професионалном позоришту
националног значаја или у
иностранству у професионалном
позоришту
Главна улога у представи јавно
извођеној у позориштима
националног значаја, или на
филму/ТВ/радио драмском
програму истог нивоа
Режија јавно извођеног филма
на међународним фестивалима
или фестивалима националног
значаја
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М11

15

М11

15

М11

15

9
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Јавно извођење драмског текста
у професионалним
позориштима националног
значаја или у
Главна улога у представи јавно
извођеној у позориштима
националног значаја, или на
филму/ТВ/радио драмском програму
истог нивоа – учешће на фестивалу
међународног или националног
карактера
M12

Драматуршки рад у
професионалном позоришту
националног значаја
Стручни рад у професионалном
позоришту националног
значаја (поставка сценског
говора – лекторисање,
поставка сценског покрета и
други ауторски рад)
Стручни рад у професионалном
позоришту националног
значаја (поставка сценског
говора – лекторисање,
поставка сценског
покрета и други ауторски рад) –
учешће на фестивалу међународног
карактера
Стручни рад у професионалном
позоришту националног
значаја (поставка сценског
говора – лекторисање,
поставка сценског
покрета и други ауторски рад) –
учешће
на фестивалу националног карактера

M13

Селекторски рад на фестивалима
међународног или националног
значаја
Самосталан продуцентски рад у
професионалним позоришним
кућама у иностранству или у
професионалним позоришним
кућама националног
значја, или у јавно извођеном
филмском односно ТВ/радио
остварењу
Награда за дизајн звука или светла
међународног или националног
значаја

10

М11

15

М11

15

М12

10

М12

10

М12

10

М12

10

М13

6

М13

6

М13

6
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Потпуна реализација уметничког
пројекта одобрена и/или
финансирана од републичких или
покрајинских институција
(ауторство над пројектом)
M14

Самостални сниматељски рад у
филмском пројекту јавно извођеном
или у јавно извођеном ТВ програму

М13

6

М14

4

ОБЛАСТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Назив групе резултата

1
Концерти, оперске представе
на фестивалима у земљи и
ностранству:

Ознака Врста резултата
групе
резултата
2
М 10

1. реситал или солиста са
оркестром, главна улога
/рола
2. камерна музика, споредна
улога/рола или наступ са
другим певачима
3.
као члан
оркестра, као члан ансамбла,
хора

М

3

Концерти, оперске представе
изведене у најзначајним
домаћим концертним
просторима, оперским кућама
Концерти, оперске
представе изведене на
фестивалима у
иностранству

Учешће на музичким
такмичењима у земљи и
иностранству:
1. соло инструмент или глас
2. камерна музика

М 20

Прва награда на
међународном такмичењу
Награда на
међународном
такмичењу
Прва награда на такмичењу
у земљи
Награда на такмичењу у земљи
Учешће на такмичељима у
замљи и иностранству

(1)

(2)

(3)

5

6

7

4

Концерти, оперске
представе изведене на
најзначајним фестивалима
у иностранству
Концерти, оперске представе
изведене у најзначајним
светским дворанама, оперским
кућама
Концерти, оперске представе
изведене на најзначајним
домаћим фестивалима

Концерти, оперске
представе изведене на
фестивалима у земљи
Концерти, оперске представе
у иностранству
Концерти, оперске представе
у земљи
Прва награда на
престижном међународном
такмичењу

Вредност
резултата

/

15
10
М11 M12

6
M13

/

15
М11

10
М12

6
М13

/

10
M12

5
M12

3
M15

/

10
М12

6
М12

2
М16

/

6
4
М13 М14

2
М16

/

6
4
М13 М14

2
М16

/

6
4
М13 М14
6
4
М13 М14

2
М16
2
М16

/

М21 8

М22

8

5

М23 3
М23

5
3

3

3

М28 2

2

М29 0,5

0,5
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Награде и признања за
уметнички рад;

Учешће у раду жирија на
такмичењима и земљи и
иностранству

М 30

Награде и признања
међународног значаја

М 40

Награде и признања за
уметнички рад
Учешће у раду жирија
на такмичењу у земљи
Учешће у раду жирија на
такмичењу у
иностранству

Мајсторски курсеви и семинари у
земљи и иностранству:
М 50
1. као солиста
2. камерни музичар
3. члан оркестра, хора

М31

3

М31

3

М44

2

2

2

М44

2

2

2

M56

1

1

1

Активно учешће на мајсторским
M56
курсевима и семинарима у
земљи

1

1

1

Активно учешће на
мајсторским курсевима и
семинарима у
иностранству

ОБЛАСТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Изложбе

М 10

Изложба у националној селекцији (самостална)
Изложба у националној селекцији (колективна)
Самостална изложба у иностранству
1. категорије (са уметничким саветом)
Самостална изложба у иностранству
2. категорије (без уметничког савета)
Самостална изложба реализована у Србији 1. категорије
(са уметничким саветом)
Самостална изложба реализована у Србији 2. категорије
(без уметничког савета)

М 20

М 30

Награде

12

М 40

M1 15
1
M12 10
M19

8

M13

6

M13
M14

6
4

Колективна изложба у иностранству
1. категорије (жириране изложбе од међународног
значаја)

M21

8

Колективна изложба у Србији
1. категорије (жириране изложбе од међународног
значаја)

M21

8

M22

5

M26

1

M27

3

M28

2

M31

3

31

3

M31

3

M41

7

M41
M41
M41
M42

7
7
7
5

Колективна изложба у иностранству
2. категорије (жириране изложбе)
Колективна изложба у Србији 3. категорије
(нежириране изложбе)
Колективна изложба у Србији 2. категорије
(жириране изложбе од националног значаја)
Колективна изложба у иностранству
3. категорије (нежириране изложбе)
Учешће у раду жирија и селекција на
иностраним манифестацијама
Учешће у раду жирија и селекција на
домаћим манифестацијама међународног
карактера
Учешће у раду жирија и селекција на
домаћим манифестацијама
Награде на изложбама у иностранству од
међународног значаја
Награде на изложбама у иностранству
Награде од националног значаја
Награде на жирираним изложбама у Србији
Награде на изложбама
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Вођење посебних
Вођење посебних уметничких курсева,
M51 2
уметничких курсева,
М 50 семинара или мајсторских радионица у земљи
Учествовање у посебним уметничким курсевима,
семинара или
M51 2
семинарима или мајсторским радионицама у земљи
мајсторских радионица
Комерцијална реализација уметничког дела
Комерцијална
M61 1,5
(прихваћена и реализована идејна решења у области
М
60
реализација уметничког
ликовних
и
примењених
уметности)
дела
Напомена: Ако кандидат из поља уметности је запослен у високошколској установи, која не
припада пољу уметности, ради уједначавања резултата кандидата из те високошколске установе,
продекан за науку може кориговати коефицијенте.
ТАБЕЛА 3

ИНДИКАТОР НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УСПЕШНОСТИ У
ЧИЈЕМ РАДУ ПОСТОЈИ СТРУЧНО/СПОРТСКА КОМПОНЕНТА

Објављени рад
међународног
значаја

М2
0и
М3
0

ОБЛАСТ СПОРТА
Рад у врхунском међународном часопису
Освојена медаља на ОИ (такмичар, тренер)
Рад у истакнутом међународном часопису
Освојена медаља на СП (такмичар, тренер)
Рад у међународном часопису
Освојена медаља на ЕП (такмичар, тренер)
Рад у часопису међународног
значаја верификованог посебном
одлуком
Освојена медаља на Медитеранским играма,
Универзијади, Студентском првенству света,
Балканском првенству (такмичар, тренер)
Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у целини (неопходно позивно
писмо) Учешће на ОИ (такмичар, тренер,
судија)
Предавање по позиву са међународног
скупа штампано у изводу
Учешће на СП (такмичар, тренер, судија)
Саопштење са међународног скупа штампано
у целини
Учешће на ЕП (такмичар, тренер, судија)

Објављени
радови
национално
г значаја

М50 Рад у водећем часопису националног
значаја Освојена медаља на државном
првенству (такмичар, тренер)

М21

8

М22

5

М23

4

М24

4

М31

3

М32

1,5

М33

1

М51

3

*Вредновање спортских резултата извршено је само у олимпијским спортовима у сениорској
узрасној категорији.

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Објављен
уџбеник,
приручни
к, скрипта

П1
до
П3

Оцена
педагошко

П41
до

Књига међународног значаја

П11

8

Књига националног значаја
Приручник међународног значаја
Приручник националног значаја
Ауторизована скрипта
Оцена од 9,01-10,00

П12
П21
П22
П3

5
4
4
3

П41

6
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г рада од
стране
студената
у последње
три године

П43

Оцена од 8,01-9,00

П42

3

П43

1

Оцена од 7,51-8,00

Вредност коефицијената М и П добија се као збир коефицијената за одговарајуће врсте
остварених резултата.
При израчунавању индекса компетентности, узимају се у обзир сви резултати до којих
је наставно-научни, научноистраживачки, уметнички и спортски подмладак дошао.
Члан 11
При једнаком броју бодова које подмладак оствари по мерилима наведеним у чл. 8.
овог правилника, предност остварује онај учесник на конкурсу, који први пут конкурише за
доделу привременог смештаја у Дому, који је био корисник стипендије додељених од стране
Универзитета, Министарства републике Србије и међународних институција. Даљу предност
остварује учесник на конкурсу који је за време трајања основних, основних академских,
дипломских академских студија био активно укључен у научни рад и саопштавао своје радове
на научним и стручним скуповима у земљи и нностранству, односно учествовао и остварио
изузетне уметничке и спортске резултате на међународним и другим такмичењима у земљи и
иностранству.
Начин објављивања и спровођења конкурса, органи који учествују у поступку
и поступак по приговору
Члан 12
Привремени смештај се обезбеђује на основу интерног конкурса.
Сенат Универзитета на првој децембарској седници доноси одлуку о расписивању
конкурса за доделу привременог смештаја
Текст конкурса садржи:
- рок трајања конкурса,
- доказе које је учесник на конкурсу дужан да приложи уз захтев и
образац којим доказује да испуњава предвиђене услове за доделу привременог
смештаја и доказе за све основе по којима се утврђује ред првенства.
Рок за подношење захтева, односно пријава на конкурс, не може бити краћи од 7 ни
дужи од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Изглед и садржина обрасца за конкурс су саставни део Правилника и могу се преузети
са сајта Универзитета.
Учесници конкурса пријаву на конкурс са документацијом подносе свом факултету
и институту где ће се утврдити број бодова по свим критеријумима и сачинити прелиминарна
листа која ће бити достављена стамбеној комисији Универзитета у року од 15. дана од дана
закључења конкурса.
Члан 13
Одлуку о расписивању конкурса Сенат Универзитета доставља факултетима и
институтима, који су дужни да конкурс одмах објаве и то на уобичајен начин за
обавештавање запослених.
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Члан 14
Одлуку о додели привременог смештаја доноси Комисија Универзитета коју чине
продекани за наставу факултета и помоћници директора за науку института.
Комисија из става 1 овог члана има 11 чланова, а њеним радом руководи
председник кога именује ректор.
Комисија из чл. 1 овог става одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 15
Подмладак на Универзитету који жели да учествује на конкурсу, пријављује се
писменим захтевом уз попуњен образац.
Подмладак је одговоран за истинитост података које наводи.
Сенат Универзитета ће поништити одлуку о додели смештаја поједином учеснику, ако
накнадно утврди да је тај учесник остварио право на основу неистинитих података који су
утицали на доношење такве одлуке.
Учесник из става 3 овог члана не може остварити право на смештај у року од 3
године од дана поништења одлуке о додели смештаја.
Члан 16
Ради пружања доказа да су испуњени услови за остваривање бодова по појединим
мерилима за утврђивање приоритета ради решавања стамбеног питања путем смештаја у
Дом, учесник на конкурсу прилаже следеће:
- за услов из члана 5 тач. 1 потврду факултета или института да је засновао радни однос
на факултету или институту са пуним радним временом;
- за услов из члана 5 тач. 2 потврду факултета или института да је изабран у звање и
датум избора у звање;
- за услов из члана 5 тач 4 извод из матичне књиге рођених;
- за услов из члана 5 тач. 6 потврду од Службе за катастар непокретности Нови
Сад, Железничка 6;
- за мерило из члана 7 тачка 5 потврда факултета о просечној оцени током студија,
потврда факултета о броју положених испита на магистарским студијама, добијеној оцени и
о укупном броју испита на магистарским студијама;
- за мерило из члана 7 тач. 6 кандидат мора приложити потврду факултета да је аутор
или коаутор уцбеника, приручника, збирке или скрипта који се користе у настави, списак
библиографских јединица, за радове објављене у целини или изводу
- одговарајуће сепарате (сепарат целог рада или извода), а за радове прихваћене за
штампу потврду редакције о пријему рада за штампу, за патенте и техничка решења потребно
је приложити одговарајућа решења, а за уметничке и спортске резултате одговарајућа јавна
признања (дипломе, пехари, медаље...)
- за мерило из члана 7 тач. 7 доказ да је брачни друг запослен на
Универзитету и испуњава услове за учествовање на конкурсу;
- за мерило из члана 9 тач. 1,2 и 3. потврду факултета, а за алинеју 1 тач. 3 и
потврду о наступању објективног разлога;
- за мерило из члана 9 алинеја. 4, 5 и 6., доказ о стицању академског
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назива магистра наука, односно уметности и научног степена доктора наука фотокопију дипломе и фотокопију дипломе о завршетку основних студија;
- за утврђивање предности из члана 11 изјава да први пут конкурише
за смештај у Дому, потврду факултета о бављењу научним, односно уметничким радом
и саопштавању својих радова на научним и стручним скуповима у време трајања основних
студија, односно остварењу изузетних уметничких н спортских резултата на међународним и
другим такмичењима.

Члан 17
Захтеви и обрасци са потребном документацијом подносе се Комисији Универзитета у року
који је утврђен конкурсом.
Неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у обзир приликом бодовања.
Непотпуне пријаве неће бити разматране, изузев ако по позиву Комисије треба пружити
додатне доказе ради потпунијег сагледавања чињеничног стања.
Члан 18
Стручне, административне и техничке послове у вези са спровођењем конкурса и
поступка доделе привременог смештаја у Дом обавља стручна служба Секретаријата
Универзитета у Новом Саду.
Члан 19
Комисија утврђује бодове за сваког учесника, додајући број бодова које је
учесник остварио на основу индекса компетентности.
Члан 20
Бодовање мерила и основа

врши се са стањем на дан пријављивања на конкурс.
Члан 21

На основу укупног збира бодова свих учесника конкурса који испуњавају услове за
остваривање права на доделу привременог смештаја саставља се приоритетна листа за
сваки факултет и институт.
Приоритетна листа се мења у смислу измењеног броја бодова једном годишње и то са
стањем на дан 30. јуни.
На основу укупног збира бодова сваког учесника, Комисија из члана 14 овог
правилника, саставља:
- јединствену приоритетну листу за апартмане нз члана 3 става 3 овог правилника;
- посебну приоритетну листу за сваки факултет и институт за апартмане из члана 3
става 4 овог Правилника;
- посебне листе за факултете и инстритуте из члана 3, става
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5 овог Правилника.
На огласној табли Универзитета Комисија у року од 15 дана од дана затварања
конкурса објављује одлуку о додели привременог смештаја која садржи ранг листе из којих се
види број бодова који су учесници остварили укупно и по појединнм критеријумима.
Одлука Комисије доставља се факултетима и институтима ради објављивања.
Сваком учеснику конкурса доставља се обавештење о праву на смештај.
Члан 22
Учесник који сматра да је његово право за добијање смештаја у Дому повређено или
даје битно повређен утврђени поступак и даје таква повреда утицала на утврђивање
приоритета и донету одлуку, има право да у року од 15 дана (алтернатива 8) од дана
добијања обавештења изврши увид у документације свих учесника конкурса и поднесе
приговор.
Приговор се подноси Сенату Универзитета.
Сенат Универзитета као другостепени орган:
- одбацује приговор ако је неблаговремен или непотпун
- одбија приговор ако је неоснован и потврђује одлуку Комнсије из члана 14 овог
правилника
- преиначује одлуку Комисије из члана 14 овог правилника ако је приговор основан.
Одлука Сената из става 3 овог члана је коначна.
Престанак права на привремени смештај
Члан 23
Право на привремени смештај престаје истеком периода на који је апартман додељен.
Право на привремени смештај пре истека времена на који је додељен престаје:
- ако кориснику престане радни однос на факултету или институту,
- ако корисник привременог смештаја, користи смештај противно одредбама овог
правилника и уговора, посебно ако издаје апартман дугом лицу ради стицања материјалне
користи, и ако смештај користи тако да друге кориснике омета у остваривању њиховог права
на смештај;
- ако корисник не добије позитивно мишљење наставно-научног већа факултета
односно научног већа института на завршетку школске године о резултатима рада;
- уколико корисник привременог смештаја или његов брачни друг за време док је
корисник смештаја, постану власници стана или стамбене зграде на територији Града Новог
Сада, или на други начин реши стамбене потребе уговор се раскида пре истека рока на који је
уговор закључен;
Контролу коришћења привременог смештаја врши факултет односно институт за свој
подмладак који користи смештај и то путем комисије коју именује продекан задужен за
наставу односно директор за науку института. Извештај о коришћењу привременог смештаја у
Дому факултет односно институт доставља Универзитету обавезно почетком зимског и
летњег семестра, односно одмах по утврђивању чињеница наведецих у одредбама става 2 овог
члана.
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Кориснику апартмана издаје се идентификациона карта а ради евиденције о
коришћењу апартмана.
Право на привремени смештај мирује у случају кад корисник на основу одобрења
факултета борави на усавршавању у инострансгву.
Члан 24
Корисник привременог смештаја дужан је да апартман остави у стању у коме га је
примио на привремено коришћење.
Апартмани у Дому који остану слободни престанком права на даље коришћење у
смислу одредаба члана 23 став 2 Правилника, распоређују се на основу конкурса који се
расписује за подмладак факултета односно института чији је подмладак користио привремени
смештај.
Правила коришћења привременог смештаја
Члан 25
На основу решења о привременом смештају, корисник привременог смештаја закључује уговор
о привременом коришћењу апартмана са Универзитетом.
Уговор нарочито садржи:
- број апартмана, време, начин и услове коришћења апартмана, сходно одредбама овог
правилника;
- обавезу закључења уговора са Студентским центром о плаћању
накнаде за коришћење апартмана коју утврђује Универзитет и Студентски центар, а која
обухвата нарочито: накнаду за коришћење, режијске трошкове, трошкове одржавања зграде и
апартмана, сходно закону и др.
Члан 26
Корисник привременог смештаја дужан је да плаћа месечну накнаду из става 2 тач.
2 члана 25 овог Правилника. Уплата износа који ће се угврдити на начин ш сгава 2 тачка 2
члана 25 овог Правилника, вршиће се у корист Студентског центра Нови Сад.
Члан 27
Корисник привременог смештаја дужан је да плати накнаду месечно унапред и то
најкасније до 10-тог дана у месецу.
Кориснику који два месеца узастопно не плаћа накнаду, Универзитет ће на захтев
Студентског центра ускратити даље коришћење привременог смештаја.

Члан 28
У Дому се примењују правила о кућном реду која су утврђена за стамбене зграде на
територији Града Новог Сада.
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Члан 29
Корисник привременог смештаја не може у апартману вршити никакве измене нити
износити уграђену опрему и намештај.
Члан 30
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се примењује Правилник од 23.
априла 2001. године.
Члан 31
Овај Правилник ступа на снагу данoм доношења. Објављивање се врши постављањем на
огласну таблу, интернет страницу Универзитета у Новом Саду и достављањем факултетима и
институтима.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Мирослав Весковић
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