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1 ЦИЉ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 
 
Циљ овог документа је да дефинише поступак праћења писања научних 

радова наставника и сарадника Факултета, како би се планирале остале активности на 
месечном и годишњем нивоу везане на наставну и научноистраживачку делатност 
сваког наставника и сарадника. На тај начин се остварује управљање планираним 
просецима по сваком наставнику и сараднику у одређеним временским интервалима. 
То ће омогућити пaрвовремену расподелу ресурса сваког наставника и сарадника 
Факултета. 

2  ДЕФИНИЦИЈЕ, ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ  
 

При дефинисању поступка за праћење писања научних радова наставника и 
сарадника Факултета коришћене су дефиниције дате у следећим документима: 

1. Група аутора „Лексикон менаџмента“, ФОН, Београд, 2006; 
2. Група аутора „Каталог услуга, каталог процеса и листa приоритетних, 

критичних и кључних процеса Факултета организационих наука“, ФОН, Београд, 2008; 
3. Група аутора „Д.УП.004 – Мисија и визија Факултета организационих наука“, 

ФОН, Београд; 
4. Група аутора „Д.УП.001 – Циљеви Факултета организационих наука“, ФОН, 

Београд. 
 

3  ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА И ПРОЦЕСИМА 
 

3.1. Овим документом уређују се подпроцеси:  
– Подпроцес дефинисања циљева Факултета; 
– Подпроцес дефинисања мисије Факултета; 
– Подпроцес дефинисања визије Факултета. 
 
3.2. Овај документ је у складу са стандардима: 
– СРПС  ISO  9000:2007, Идентичан са ISO  9000:2005, Системи менаџмента 

квалитетом – Основе и речник, (Quality management systems, Fundamentals and vocabu-
lary), Институт за стандардизацију Србије, Београд; 

– СРПС  ISO  9001:2001, Идентичан са ISO  9001:2000, Системи менаџмента 
квалитетом – Захтеви, (Quality management systems – Requirements), Институт за 
стандардизацију Србије, Београд. 

 
3.3. Овај документ је у вези са документима Система менаџмента квалитетом 

Факултета: 
– Група аутора „Д.УП.004 – Мисија и визија Факултета организационих наука“, 

ФОН, Београд; 
– Група аутора „Д.УП.001 – Циљеви Факултета организационих наука“, ФОН, 

Београд. 
 

4 ОПИС ПРОЦЕСА 
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4.1 ПРЕГЛЕД  НАСТАВНИКА  И  САРАДНИКА  ФАКУЛТЕТА 
 

Продекан за научноистраживачки рад преузима важећи списак наставника и сарадника 
Факултета из Правне службе, ради евиденције и утврђивања постојећег стања. Израда 
прегледа по наставним звањима, титулама и адресама електронске поште у циљу 
остваривања комуникације, по организационим целинама: већима одсека, катедрама, 
лабораторијама и центрима; по ужим научним областима; по предметима; по 
студсијским програмима; по кабинетима и бројевима... 

 
Улазна документа су: 
– Подаци о наставницима и сарадницима Факултета; 
– Статут Факултета организационих наука; 
– Списак организационих целина Факултета. 
 
Излазна документа су: 
– Преглед наставника и сарадника Факултета по звањима, титулама и 

средствима комуникације – адресом електронске поште; 
– Проширени преглед наставника и сарадника по већима одсека, катедрама, 

лабораторијама и центрима, по ужим научним областима, по предметима, по 
студијским програмима... 

4.2  ДЕФИНИСАЊЕ  КРИТЕРИЈУМА 
 

Истраживање и проучавање постојећих класификација научног и истраживачког рада, 
избор класификатора односно документа као основе за вредновање резултата научног 
и истраживачког рада наставника и сарадника Факултета, на националном 
(Универзитет у Београду, Републички завод за статистику...) и међународном нивоу 
(универзитети и међуанродне класификације). Утврђивање критеријума за избор 
класификатора на националном и међународном нивоу. 

 
Улазна документа су: 
– Класификатори који су доступни на националном нивоу; 
– Класификатори који су доступни на међународном нивоу. 
 
Излазна документа су: 
– Изабрани документ за врсту и вредновање резултата индивидуалног научног 

и истраживачког рада; 
– Класификатор за вредновање – извод. 

4.3 ИЗРАДА  ПЛАНА 
 

Продекан за научноистраживачки рад дефинише, на основу изабраног документа за 
вредновање научноистраживачких и наставних резултата у току једне келандарске 
године, план праћења писања радова, по сваком наставнику и сараднику Факултета.  

 
 
Улазна документа: 
– Изабрани документ за врсту и вредновање резултата индивидуалног научног 

и истраживачког рада; 
– Класификатор за вредновање – извод. 
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Излазна документа: 
– План достављања резултата наставног и научноистраживачког рада 

наставника и сарадника Факултета у календарској години. 

 

4.4 ДОСТАВЉАЊЕ  КЛАСИФИКАТОРА  НАСТАВНИЦИМА  И  
САРАДНИЦИМА  
 

Доставље, путем електронске поште свим наставницима и сарадницима 
крајем децембра текуће године, класификатора резултата наставног и 
научноистраживачког рада, са потребним дефиницијама и/или самим документом, за 
достављање плана рада од стране сваког наставника и сарадника у наредној години. 
Припрема документације и достављање изабраног документа/ната за вредновање 
резултата индивидуалног научног и истраживачког рада и израда дописа о 
неопходности достављања планираних активности на изради научних радова, са 
образложењем, роковима и начином коришћења Апликације. 

 
Улазна документа су: 
– План достављања резултата наставног и научноистраживачког рада 

наставника и сарадника Факултета у календарској години; 
– Изабрани документ за врсту и квантификацију резултата индивидуaлног 

научног и истраживачког рада – Правилник о поступку и начину вредновања, и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 
Министарства просвете и науке; 

– Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. 
 
Излазна документа су: 
– Допис, са обавезом достављања плана и остварених резлутата; 
– Образац за достављање планираних резултата у календарској години. 
 
Ради илустрације из, Правилника о поступку и начину вредновања, и квантита-

тивном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства про-
свете и науке, дат је извод о врстама и квантификацији индивидуалних научноистра-
живачких резултата. 

 
ВРСТА  И  КВАНТИФИКАЦИЈА  

ИНДИВИДУАЛНИХ  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ  РЕЗУЛТАТА 
 

Напомена – науке су разврстане на следећи начин: (1) природно-математичке и 
медицинске, (2) техничко-технолошке и биотехничке, (3) друштвене и хуманистичке.  

 

Назив групе 
резултата 

Ознака 
групе 

резултата 
Врста резултата M 

Вредност 
резултата 

(1) (2) (3) 

Монографије, 
монографске 
студије, 
тематски 
зборници, 
лескикографске 
и картографске 
публикације 
међународног 
значаја  

M10 Истакнута монографија међународног значаја M11 15 15 15  
Монографија међународног значаја M12 10 10 10 
Монографска студија/поглавље у књизи М11 
или рад у тематском зборнику водећег 
међународног значаја  

M13 6 6 6 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 
или рад у тематском зборнику међународног 
значаја  

M14 4 4 4 

Лексикографска јединица или карта у научној 
публикацији водећег међународног значаја  

M15 3 3 3  

Лексикографска јединица или карта у M16 2 2 2  
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публикацији међународног значаја 
Уређивање научне монографије или 
тематског зборника водећег међународног 
значаја  

M17 3  3 3  

Уређивање научне монографије, тематског 
зборника, лексикографске или картографске 
публикације међународног значаја 

M18 2 2 2 

Радови 
објављени у 
научним 
часописима 
међународног 
значаја  

M20 Рад у врхунском међународном часопису  M21 8 8 8  
Рад у истакнутом међународном часопису M22 5 5 5 
Рад у међународном часопису  M23 3 3 4 
Рад у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком 

M24 3 3 4 

Научна критика и полемика у истакнутом 
међународном часопису 

M25 1,5 1,5 1,5 

Научна критика и полемика у међународном 
часопису 

М26 1 1 1 

Уређивање истакнутог међународног научног 
часописа на год. нивоу (гост уредник) 

M27 3 3 3 

Уређивање међународног научног часописа М28 2 2 2 
Зборници 
међународних 
научних 
скупова  
  

M30 
 

Предавање по позиву са међународног скупа 
штампано у целини (неопходно позивно 
писмо) 

M31 3  3  3 

Предавање по позиву са међународног скупа 
штампано у изводу 

M32 1,5 1,5 1.5 

Саопштење са међународног скупа штампано 
у целини 

M33 1 1 1 

Саопштење са међународног скупа штампано 
у изводу 

M34 0,5 0,5 0,5 

Ауторизована дискусија са међународног 
скупа 

M35 0,3 0,3 0,3 

Уређивање зборника саопштења 
међународног научног скупа 

M36 1 1 1 

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

M40 Истакнута монографија националног значаја M41 7 7 7 
Монографија националног значаја, монограф-
ско издање грађе, превод изворног текста у 
облику монографије (само за старе језике) 

M42 5 5 5 

Монографска библиографска публикација M43 3 3 3 
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) 

M44 2 2 2 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском 
зборнику националног значаја 

M45 1,5 1,5 1,5 

 Лексикографска јединица у научној 
публикацији водећег националног значаја, 
карта у научној публикацији националног 
значаја, издање грађе у научној публикацији,  

M46 
 
 
 

1 1 1 

Лексикографска јединица у научној 
публикацији националног значаја 

M47 0,5 0,5 0,5 

Уређивање научне монографије, тематског 
зборника, лексикографске или картографске 
публикације водећег националног значаја 

M48 2 2 2 

Уређивање научне монографије, тематског 
зборника, лексикографске или картографске 
публикације националног значаја 

M49 1 1 1 

Часописи 
националног 
значаја 

M50 Рад у водећем часопису националног значаја M51 2 2 3 
Рад у часопису националног значаја  M52 1,5 1,5 2 
Рад у научном часопису M53 1  1  1 
Уређивање водећег научног часописа 
националног значаја (на годишњем нивоу) 

M55 2 2 2 

Уређивање научног часописа националног 
значаја (на годишњем нивоу) 

M56 1 1 1 

Зборници 
скупова 
националног 
значаја 

M60 Предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампано у целини 

M61 1,5 1,5 2 

Предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампано у изводу 

M62 1 1 1 
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Саопштење са скупа националног значаја 
штампано у целини 

M63 0,5 0,5 1 

Саопштење са скупа националног значаја 
штампано у изводу 

M64 0,2 0,2 0,5 

Ауторизована дискусија са националног скупа M65   0,2 
Уређивање зборника саопштења скупа 
националног значаја 

M66 1 1 1 

Магистарске и 
докторске тезе M70 

Одбрањена докторска дисертација M71 6 6 6 
Одбрањен магистарски рад M72 3 3 3 

Техничка и 
развојна 
решења 

M80 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) 

M81 8 8 9 

Нова производна линија, нови материјал, 
нова линија, нова сорта, нова раса, нов сој, 
индустријски прототип, ново прихваћено 
решење проблема у области 
макроекономског, социјалног и проблема 
одрживиг просторног развоја уведени у 
производњу (уз доказ). 

M82 6 6 6 

Ново лабораторијско постројење, ново 
експериментално постројење, нови 
технолошки поступак (уз доказ) 

M83 4 4 4 

Битно побољшан постојећи производ или 
техноло-гија, битно побољшано 
лабораторијско построје-ње, битно 
побољшано експериментално постројење, 
битно побољшан технолошки поступак, битно 
побољшана технологија, битно побољшана 
линија, побољшана сорта, битно побољшана 
раса, битно побољшана сој (уз доказ) ново 
решење проблема у области 
микроекономског, социјалног и проблема 
одрживог просторног развоја рецензовано и 
прихваћено на националном нивоу (уз доказ). 

M84 3 3 3 

Прототип, лабораторијски прототип, 
индустријски прототип, нова метода, развој 
софтвера, стандардизован или атестиран 
инструмент, мерни инструмент (мерило), 
контролни инструмент, управљачки 
инструмент, мониторски инструмент, нова 
генетска проба, библиотека (или биотека) 
гена, специфични протеин, микроорганизми 
(уз доказ). 

M85 2 2 2 

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

M86 2 2 2 

Патенти, 
ауторске 
изложбе, 
тестови 

M90 Реализовани патент, сој, сорта, или раса, 
архитектонско, грађевинско или урбанистичко 
ауторско дело на међународном нивоу  

М91 10 10 10 

Реализовани патент, сој, сорта, раса, 
архитектонско, грађевинско или урбанистичко 
ауторско дело на националном, регионалном 
и локалном нивоу. 

М92 8 8 3 

Ауторска изложба са каталогом уз научну 
рецензију 

М93 3 3 3 

 

 
4.5 ПРИЈЕМ  ПЛАНИРАНИХ  РЕЗУЛТАТА  НАСТАВНИКА  И  

САРАДНИКА  И  ИЗРАДА  ИЗВЕШТАЈА 
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Пријем планираних резултата наставног и научноистраживачког рада  
наставника и сарадника, унос у базу података помоћу апликације. 

Улазна документа: 
– Модули апликације. 
 
Излазна документа: 
– Извештај о планираним резултатима наставног и научноистраживачког рада  

наставника и сарадника у календарској години. 
  

4.6  ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  НАСТАВНИХ  И  

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ  АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА  И  
САРАДНИКА  ФАКУЛТЕТА 

 
Коришћењем апликације прати се реализација планираних наставних и 

научноистраживачких активности сваког наставника и сарадника, унос остварених 
резултата наставне и научноистраживачке активности сваког наставника и сарадника, 
и комуникација у циљу евентулане исправке и/или допуне података о резултату 
наставне и научноистраживачке активности сваког наставника и сарадника. 

Улазна документа: 
– Модули апликације за праћење остварених резултата наставног и 

научноистраживачког рада наставника и сарадника. 
 
Излазна документа: 
– Извештај о евидентираним резултатима наставног и научноистраживачког 

рада  наставника и сарадника. 
 

4.7 ИЗРАДА  ИЗВЕШТАЈА  О  ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА  
НАСТАВНЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
И САРАДНИКА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ 

 
Коришћењем апликације из базе података се ради извештај на крају 

календарске године о оставреним наставним и научноистраживачким резултатима 
наставника и сарадника. 

Улазна документа: 
– Планирани резултати наставног и научноистраживачког рада наставника и 

сарадника; 
– Остварени резултати наставног и научноистраживачког рада наставника и 

сарадника. 
 
Излазна документа: 
– Извештај о оствареним резултатима наставног и научноистраживачког рада  

наставника и сарадника у календарској години. 
  

4.8 ГРАФИЧКИ ОПИС ПРОЦЕСА 
 
Графички опис активности процеса рада за израду документа: Праћење 

писања научних радова наставника и сарадника Факултета, дат је на следећим 
странама. 
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1

-Модули апликације
A-05 ПРИЈЕМ 

ПЛАНИРАНИХ 

РЕЗУЛТАТА 

НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И 

ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА

-Извештај о планираним 

резултатима 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника у 

календарској години

-Модули апликације за 

праћење остварених 

резултата наставног и 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника

A-06 ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВНИХ И 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА

-Извештај о евидентираним 

резултатима наставног и 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника

-Планирани резултати 

наставног и 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника;

-Остварени резултати 

наставног и 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника.

A-07 ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О 

ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА 

НАСТАВНЕ И 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И САРАДНИКА У ТОКУ 

КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ

-Извештај о оствареним 

резултатима наставног и 

научноистраживачког рада 

наставника и сарадника у 

календарској години

Продекан за НИР

Продекан за НИР

Продекан за НИР
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5 СПИСАК ОБРАЗАЦА И ПРИЛОГА 
 
ТАБЕЛА 5.1 – Списак образаца и прилога 

Рб 
Ознака 
обрасца 

Назив обрасца* Рок** 

1.  
Преглед наставника и сарадника Факултета по звањима, титулама и 
средствима комуникације – адресом електронске поште – у формату 
који достави Кадровска служба. 

3 

2.  
Класификатор за вредновање – извод – дат у документу од стр. 4 до 
стр. 6. 

3 

3.  

План достављања резултата наставног и научноистраживачког рада 
наставника и сарадника Факултета у календарској години – документ 
ради Продекан за НИР или је према захтеву Апликације те се 
образац не формира. 

3 

4.  
Допис, са обавезом достављања плана и остварених резлутата – 
документ ради Продекан за НИР или је према захтеву Апликације те 
се образац не формира. 

3 

5.  
Образац за достављање планираних резултата у календарској 
години – документ ради Продекан за НИР или је према захтеву 
Апликације те се образац не формира. 

3 

6.  

Извештај о планираним резултатима наставног и научноистражи-
вачког рада  наставника и сарадника у календарској години – 
документ ради Продекан за НИР или је према захтеву Апликације те 
се образац не формира. 

3 

7.  

Извештај о евидентираним резултатима наставног и научно-
истраживачког рада  наставника и сарадника – документ ради 
Продекан за НИР или је према захтеву Апликације те се образац не 
формира. 

3 

8.  

Извештај о оствареним резултатима наставног и научноистра-
живачког рада  наставника и сарадника у календарској години – 
документ ради Продекан за НИР или је према захтеву Апликације те 
се образац не формира. 

3 

6  АУТОР И УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ ДОКУМЕНТА 
 

Аутор документа: др Синиша Влајић, доцент 

Учесници у изради документа 

др Синиша Влајић, доцент   Милош Милић 
   Тихомир Новаковић 

7  ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ ДОКУМЕНТА 
 

ТАБЕЛА – Одговорности за примену документа 

Рб 
Активност Презиме и име, или 

функција надлежног 
Оз-

нака* Ознака Назив 

1  Све активности Продекан за НИР ОС, ОК 

2  Све активности Стручни сарадник за НИР УС 

3  Све активности Наставник/сарадник ОС, УС 
*
Ознаке надлежности: ОС – Одговоран за спровођење; УС – Учесник у спровођењу; ОК – Одговоран за 

контролу; ИН – Обавезно информисан. 


