СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ПРЕДСЕДНИШТВО САНУ
објављује
да ће се Изборна скупштина САНУ за
ИЗБОР РЕДОВНИХ, ДОПИСНИХ И
ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА САНУ
одржати у четвртак, 05 новембра 2015. године
и позива овлашћене предлагаче да предложе кандидате за избор у чланство САНУ
За редовног члана САНУ може бити изабран дописни члан САНУ на основу
изузетног доприноса у науци односно уметности оствареног у целокупном стваралаштву,
а посебно од избора за дописног члана САНУ.
За дописног члана САНУ може бити изабран држављанин Републике Србије који
се истакао изузетним научним односно уметничким радом.
За иностраног члана САНУ може бити изабран страни држављанин изузетно
заслужан за општи напредак науке или уметности и за развој научних или уметничких
веза између земље у којој делује и Републике Србије. На иницијативу одељења САНУ,
Огранка САНУ или на сопствену иницијативу, Председништво САНУ предлаже
Скупштини САНУ избор иностраних чланова.
Изузетан допринос науци подразумева оригиналне истраживачке резултате и на
њима засноване радове којима се битно унапређује спознаја у одговарајућој научној
области, а који су високо оцењени у земљи и у иностранству, као и примењена решења
заснована на тим научним резултатима. Доприноси кандидата треба да значајно
превазилазе стандарде који се постављају и у науци, и у високом образовању. Основа за
оцењивање кандидата јесу резултати остварени самосталним радом кандидата или под
његовим руководством, а значајну улогу имају резултати остварени у Републици Србији.
Изузетан допринос у уметности подразумева врхунско стваралаштво које садржи
оригиналне облике израза високо цењене у земљи и у иностранству. Основа за оцењивање
тог доприноса јесу резултати остварени самосталним радом кандидата или реализовани
под његовим руководством, као и они остварени тимски, са израженим личним
доприносом кандидата. Од нарочитог значаја је вишеструка потврђеност угледа
кандидата и његовог утицаја као водеће личности у својој области деловања.
Предлоге за избор редовних и дописних чланова САНУ могу подносити:
1. одељења САНУ за кандидате из области наука и уметности којима се дато
одељење бави;
2. Огранак САНУ за кандидате из свих области наука и уметности;
3. три члана САНУ за кандидате из области наука и уметности којима се
предлагачи баве.
За редовне чланове предлог могу подносити редовни чланови.
За дописне чланове предлог могу подносити и редовни и дописни чланови, а
уколико су предлагачи из различитих одељења, у предлогу се одређује у којем
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ће се одељењу одлучивати о подршци и избору предложеног кандидата;
одбор САНУ који чине најмање три члана САНУ из области наука односно
уметности којима се бави предложени кандидат за дописног члана уз
одређивање у којем ће се одељењу одлучивати о подршци и избору
предложеног кандидата, односно најмање три редовна члана из области наука
односно уметности којима се бави предложени кандидат за редовног члана;
сенати универзитета за области наука које се негују на датом универзитету;
изборна и наставно-научна већа факултета и високих војних школа за области
наука које се негују на датом факултету односно високој војној школи;
изборна и наставно-уметничка већа уметничких факултета и академија за
области уметности које се негују на датом факултету односно академији;
научна већа института регистрованих у министарству за научноистраживачку
делатност за области наука којима се дати институт бави;
највиши органи управљања научних друштава и удружења уметника.

Одлуку о предлогу установа и удружења наведених у тачкама 5–9 доноси највиши
орган те установе односно удружења. Уз предлог за избор доставља се потписан и оверен
записник, који садржи списак свих присутних с навођењем њихових наставних односно
научних звања, сажет приказ расправе која је вођена и резултате гласања.
Предлози за тачке 3–9 подносе се до краја јануара у изборној години и треба да
садрже све елементе наведене у „Посебном упутству са критеријумима за циклус избора у
чланство САНУ у 2015. години“, које следи:
„ПОСЕБНО УПУТСТВО СА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЦИКЛУС ИЗБОРА У
ЧЛАНСТВО САНУ У 2015. ГОДИНИ
1. Уводне напомене
2. Упутство за писање реферата, припрему и предају предлога и пратећег
материјала за кандидате за пријем у чланство САНУ
1. Уводне напомене
Статут САНУ садржи списак елемената реферата који ће представљати основу за избор.
Постоје услови који се обавезно морају навести зависно од природе делатности кандидата
и који се морају приказати према највишим стандардима који важе у научној пракси и
оцењивању уметности и техничких делатности, као и према упутствима из Статута САНУ
и додатним објашњењима које дајемо овде. Сврха овог материјала је да се постигне
уједначено приказивање резултата у оним показатељима који се морају навести.
Предлагачи имају право да укажу комисији за писање реферата и на друге показатеље
који овде нису наведени или начине приказивања наведених показатеља. Код навођења
квантитативних података потребно је користити изворе према упутству датом овде, а
потом могу бити наведени и други подаци.
Код описа угледа и резултата кандидата потребно је посебно указати на доприносе и
резултате у којима је кандидат био водећи истраживач чији је допринос био одлучујућ.
2. Упутство за писање реферата, припрему и предају предлога и пратећег материјала
за кандидате за пријем у чланство САНУ
Код предлога институција ван САНУ као и предлога три академика и одбора САНУ
обавезно је припремити:
2.1 Коначни реферат, који треба да има најмање 5, а највише 8 страница (уз могуће
коришћење прореда 1 и фонтова већих или једнаких 11 са маргинама од најмање 1
центиметар, а највише 2.5 центиментара; предаје се и штампана и електронска варијанта).
Реферате понуђене од стране институција ван саме САНУ и од стране три академика и
одбора САНУ прво прегледа Комисија за праћење избора САНУ која проверава

припадност предлога појединим одељењима и придржавање упутства за писање реферата.
Овај реферат треба да је основа предлога за подршку Одељења.
Реферат треба да садржи:
2.1.1. Кратке биографске податке о кандидату, рођење, образовање, запослење,
напредовање у научно педагошким звањима, педагошке активности, менторство и
образовање кадрова-број доктораната и број магистраната ако је то релевантно,
руковођење пројектима, међународну сарадњу и остале активности кандидата.
2.1.2 Квантитативне показатеље: број публикованих радова у међународним
часописима (ISI категоризација) као и друге категоризације које се могу додати;
књиге и поглавља у монографијама; број предавања по позиву; цитираност и Х
(Хиршов) фактор.
Ставке 2.1.1 и 2.1.2 не треба да пређу две странице.
2.1.3 Листу од највише 20 најзначајнијих резултата кандидата. Код одељења
техничких наука се додаје и листа научно - технолошких односно развојних
резултата (а такве листе је могуће укључити и за кандидате других одељења).
У области уметности потребно је навести листу најзначајнијих резултата
кандидата.
Код одељења техничких наука се укључује и листа резултата примењене науке,
технолошких односно развојних пројеката (а такве листе је могуће укључити и за
кандидате других одељења).
2.1.4. Кратак приказ и оцену најзначајнијих резултата кандидата. Посебно треба
нагласити оне активности у којима је кандидат био водећа личност, које су
оствариле значајан углед у свету односно у нашој земљи и које су отвориле пут за
будуће нараштаје научника и уметника. Такође треба нагласити уколико кандидат
има улогу предводника у некој области на националном, регионалном или ширем
међународном нивоу.
Ставке 2.1.3 и 2.1.4 не треба да пређу три странице.
2.1.5 Квалитативни показатељи: Награде, чланства у научним комитетима
конференција, уредништво у међународним часописима (стално и специјални
бројеви), чланства у међународним одборима за регулисање и оцењивање питања
науке и/или уметности као и остали показатељи успеха у науци и уметности. Код
техничких наука потребно је навести утицај техничко примењених резултата
кандидата на друштво и развој савремених технологија.
2.1.6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету.
2.1.7. Предлог за пријем у чланство САНУ. Овај предлог треба да садржи и
идентификацију одељења за које се кандидат предлаже, конкретан предлог и
потписе овлашћених лица односно три академика.
Део са ставкама 2.1.5-2.1.7 не треба да пређе три странице.
Такође се могу доставити, уколико предлагачи то желе, у електронској форми:
2.1.8 Шири приказ биографије кандидата са детаљнијим навођењем података из
каријере (у електронском облику).
2.1.9. Шири опис радова кандидата (у електронском облику).
2.2 Библиографија публикација или листа резултата (одштампано и у електронском
облику а подаци се наводе у биографији кандидата) категорисану према стандардним
нормама. Библиографију треба приказати према следећим категоријама (зависно од
области науке или уметности којом се кандидат бави):
2.2.1 Списак радова и прегледних радова у међународним часописима (према
листи ISI).
2.2.2 Списак књига (монографија) и поглавља у монографијама код угледних
издавача.
2.2.3 Списак уметничких дела према особеностима области којом се уметник
бави.
2.2.4 Листу радова објављених у националним часописима и листу поглавља у
монографијама и тематским зборницима.

2.2.5 Списак уводних предавања (по позиву) на конференцијама са високом
међународном научном или уметничком репутацијом уз посебно назначена
пленарна предавања.
2.2.6 Листа примењених односно техничко-развојних резултата, пројеката који
су реализовани, патената, техничких решења која су доживела значајну примену и
реализованих комерцијалних сарадњи са привредом и државним институцијама.
2.2.7. Листу релевантних радова презентираних на скуповима.
Поред наведеног могу се приложити листе других радова односно резултата
научне или уметничке активности.
2.3 Цитираност аутора из природних, техничких, медицинских, као и дела друштвених и
хуманистичких наука доказује се овереним листама које издају Универзитетска
бибилиотека Светозар Марковић у Београду и Матица Српска у Новом Саду и које су без
цитата коаутора. Потврда се даје и у електронском облику и одштампана, листа цитата се
прилаже само у електронском облику, а наводе се подаци у биографији кандидата. За
књиге и друге резултате као и у другим наукама или у уметностима предлагачи могу
поднети и листе цитираности из других извора. Остали показатељи као што је на пример
Х фактор могу се приказати уз навођење извора података. Подаци о цитираности се
наводе и у реферату.
2.4 Копије радова:
У случају научних радова и књига уколико је то могуће је приложити примерак свих
радова набројаних у библиографији (у међународним часописима, књиге, поглавља у
монографијама, ...) у електронском облику и одштампане копије 20 најзначајнијих
радова/књига/поглавља који су наведени у реферату.
У случају уметничких доприноса дати потребан документациони и илустративни
материјал.“

Благовремени су они предлози за избор редовних и дописних чланова САНУ из
тачака 3-9 који су пристигли до 31. јануара 2015. године до 14.00 часова на писарницу
САНУ. Предлоге слати на адресу: Српска академија наука и уметности, Београд, Кнеза
Михаила брoj 35, за Председништво САНУ, са назнаком “Предлог за избор у чланство
САНУ”.
Комплетни предлози се подносе у електронској форми (искључиво на CD-у или
DVD-у у PDF формату у форми једног file-a), а део предлога у папирној форми подноси
се у складу са Посебним упутством са критеријумима за циклус избора у чланство
САНУ у 2015. години.
Достављени предлози који не садрже све тражене елементе неће ући у изборну
процедуру.
Додатне информације о изборима у чланство САНУ могу се добити од понедељка
до петка у периоду од 10 до 12 часова; контакт особа је Биљана Шупут; контакт телефон:
066/8308016.

ПРЕДСЕДНИШТВО САНУ

