
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ 

број 88/17, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020, 11/2021 - Аутентично тумачење, 

67/2021 - др. закон, 67/2021) и члана 46. став 1. тачка 19. Статута Универзитета у Нишу 

(«Гласник Универзитета у Нишу број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19, 4/19 и 3/21), Сенат 

Универзитета у Нишу, на седници одржаној 11.07.2022. године, донео је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

БЛИЖИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА 

 

Члан 1. 

У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) мења се члан 17 тако да гласи: 

 „3. радови за област страних филологија објављени у часописима у којима се 

радови штампају на језику из уже филолошке научне области.“ 

 

Члан 2. 

У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) мења се члан 19 тако да гласи: 

«На конкурсима објављеним од 01.01.2021. године до 31.12.2023. године у пољу 

друштвено-хуманистичких наука за избор у звања ванредни професор и редовни 

професор, радове са SSCI или SCI листе кандидати могу заменити са два рада у 

часописима са SCIE листе, из категорије М24, у часописима који се издају на енглеском, 

француском, немачком или руском језику, у којима је бар на једном раду првопотписани 

аутор." 

Члан 3. 

 У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 31. тачка 1. мења се и 

гласи: 

„диплома доктора уметности или диплома доктора наука из уже уметничке/научне 

области за коју се бира или диплома магистра уметности или лице које има високо 

образовање мастер академских студија и призната уметничка, односно стручно-уметничка 

дела из уже уметничке области за коју се бира.“ 

 

Члан 4. 

У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 31. брише се тачка 3.  

 У члану 31. тачке 4, 5 и 6 постају тачке 3, 4 и 5. 

 

Члан 5. 

 У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 32. брише се тачка 2.  

 У члану 32. тачке 3 и 4 постају тачке 2 и 3. 

 

 



 

Члан 6. 

 У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 33. брише се тачка 2.  

 У члану 33. тачке 3,4,5,6,7 постају тачке 2,3,4,5,6. 

 

Члан 7. 

 У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 34. брише се тачка 2.  

 У члану 34. тачке 3 и 4 постају тачке 2 и 3. 

 

Члан 8. 

 У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2020 и 1/2021) у члану 35. брише се тачка 2.  

 У члану 35. тачке 3,4,5 и 6 постају тачке 2,3,4 и 5. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику 

Универзитета у Нишу“.  

 

 

 

 

СНУ број 8/16-01-004/22-008 

У Нишу, 11.07.2022. године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 

Проф. др Драган Антић, с.р. 

 
 

 


