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, 8. новембра 2018. 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 уметнос ти, оствареног у целок упном стваралаштву, а посебно од избора за дописног члана САНУ.
За дописног члана САНУ може бити изабран држав љанин Републике Србије који се истакао изузетним
нау чним, односно уметничким радом.
За инос траног члана САНУ може бити изабран страни држав љанин изузетно зас лужан за општи напре
дак науке или уметнос ти и за развој нау чних или уметничких веза између зем ље у којој делује и Републике
Србије. На иницијативу одељењ а САНУ, огранака САНУ или на сопс твену иницијативу, Председништво
САНУ предлаже Скупштини САНУ избор инос траних чланова САНУ.
Изузетан допринос нау ци подразумева оригиналне истраживачке резултате и на њима засноване ра
дове којима се битно унапређује спознаја у одговарајућој нау чној облас ти, а који су високо оцењени у
зем љи и у инос транс тву, као и примењена решењ а заснована на тим нау чним резултатима. Доприноси
кандид ата треба да значајно превазилазе станд арде који се пос тав љају и у нау ци и у високом образова
њу. Основа за оцењивање кандид ата јес у резултати остварени самос талним радом кандид ата или под
његовим руководс твом, а значајну улог у имају резултати остварени у Републици Србији.
Изузетан допринос у уметнос ти подразумева врх унско стваралаштво које сад ржи оригиналне облике
израза високо цењене у зем љи и у инос транс тву. Основа за оцењивање тог допринос а јес у резултати
остварени самос талним радом кандид ата или реа лизовани под његовим руководс твом, као и они оства
рени тимски, са израженим личним доприносом кандид ата. Од нарочитог значаја је вишес трука потврђе
ност углед а кандид ата и његовог утиц аја као водеће личнос ти у својој облас ти деловањ а.
Предлоге за избор редовних и дописних чланова САНУ мог у подносити:
1. одељењ а САНУ за кандид ате из облас ти наука и уметнос ти којима се дато одељење бави;
2. огранци САНУ за кандид ате из свих облас ти наука и уметнос ти;
3.	три члана САНУ за кандид ате из облас ти наука и уметнос ти којима се предлагачи баве.
За редовне чланове САНУ предлог мог у подносити редовни чланови САНУ.
	За дописне чланове САНУ предлог мог у подносити и редовни и дописни чланови САНУ, а уколико су
предлагачи из различитих одељењ а, у предлог у се одређује у којем ће се одељењу САНУ одлучивати
о под ршци и избору предложеног кандид ата;
4.	одбор САНУ који чине најмање три члана САНУ из облас ти наука, односно уметнос ти којима се бави
предложени кандид ат за дописног члана САНУ уз одређивање у којем ће се одељењу САНУ одлу
чивати о подршци и избору предложеног кандид ата, односно најмање три редовна члана САНУ из
облас ти наука, односно уметнос ти којима се бави предложени кандид ат за редовног члана САНУ;
5. сенати универзитета за облас ти наука које се нег ују на датом универзитет у;
6.	изборна и нас тавно-нау чна већа фак ултета и високих војних школа за облас ти наука које се нег ују на
датом фак ултет у, односно високој војној школи;
7.	изборна и нас тавно-уметничка већа уметничких фак ултета и академија за облас ти уметнос ти које
се нег ују на датом фак ултет у, односно академији;
8.	нау чна већа инс тит ута регис трованих у минис тарс тву за нау чноис траживачк у делатност за облас ти
наука којима се дати инс тит ут бави;
9. највиши органи управ љањ а нау чних друштава и удружењ а уметника.
Одлук у о предлог у установа и удружењ а наведених у тачкама 5–9. доноси највиши орган те установе,
односно удружењ а. Уз предлог за избор дос тав ља се потпис ан и оверен записник, који сад ржи спис ак
свих прис утних с навођењем њихових нас тавних, односно нау чних звањ а, сажет приказ расправе која је
вођена и резултате гласањ а.
Предлози за тачке 3–9. подносе се до краја јануара у изборној години и треба да сад рже све елементе
наведене у члану 19. Стат ута САНУ и у Посебном упутству са критеријумима за цик лус избора у члан
ство САНУ у 2018. години, које следи:

Ставке 2.1.1. и 2.1.2. не треба да пређу две странице.
2.1.3.	Лис ту од највише 20 најзначајнијих резултата кандид ата. Код одељењ а техничких наука се укљу
чује и лис та резултата примењене науке, технолошких, односно развојних пројеката (а такве ли
сте је мог уће укључити и за кандид ате других одељењ а).
У облас ти уметнос ти потребно је навес ти лис ту најзначајнијих остварењ а кандид ата.
2.1.4.	К ратак приказ и оцену најзначајнијих резултата кандид ата. Посебно треба нагласити оне актив
нос ти у којима је кандид ат био водећа личност, које су оствариле значајан углед у свет у, односно
у нашој зем љи, и које су отвориле пут за буд уће нараштаје нау чника и уметника. Такође, треба на
гласити уколико кандид ат има улог у предводника у некој облас ти 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, чланс тва у нау чним комитетима конференција, уредништво
у међународним часописима (стално и специјални бројеви), чланс тва у међународним и најзна
чајнијим националним одборима за рег улис ање и оцењивање питањ а науке и/или уметнос ти као
и остали показатељи успеха у нау ци и уметнос ти. Код техничких наука потребно је навес ти утиц ај
техничко-примењених резултата кандид ата на друштво и развој савремених технологија.
2.1.6. Одјек резултата и деловањ а кандид ата у Србији и у свет у.
2.1.7.	Предлог за пријем у чланс тво САНУ који треба да сад ржи и идентификацију одељењ а за које се
кандид ат предлаже, конкретан предлог и потписе овлашћених лиц а, односно три академика.
Део са ставкама 2.1.5–2.1.7 не треба да пређе три странице.
	Такође се мог у дос тавити, уколико предлагачи то желе, у електронској форми, као допунски ма
теријал:
2.1.8.	Шири приказ биографије кандид ата са детаљнијим навођењем под атака из каријере (у електрон
ском облик у).
2.1.9.	Шири опис радова кандид ата (у електронском облик у).
2.2. Библиографија публикација или лис та резултата (одштампано и у електронском облик у, а под аци се
наводе у биографији кандид ата), категорис ани према станд ардним нормама. Библиографију треба при
казати према следећим категоријама (зависно од облас ти науке или уметнос ти којом се кандид ат бави):
2.2.1.	Спис ак радова и прегледних радова у међународним часописима.
2.2.2.	Списак књига и поглавља у монографијама или друге значајне публикације код угледних издавача.
2.2.3.	Спис ак уметничких дела према особенос тима облас ти којом се уметник бави.
2.2.4. 	Лис ту радова објав љених у националним часописима и лис ту поглав ља у националним моногра
фијама и тематским зборницима.
2.2.5. 	Спис ак уводних пред авањ а (по позиву са доказом: копијом позива или програма конференције)
на конференцијама са високом међународном нау чном или уметничком репутацијом уз посебно
назначена пленарна пред авањ а.
2.2.6.	Лис ту примењених, односно техничко-развојних резултата, пројеката који су реа лизовани, пате
ната, техничких решењ а која су доживела значајну примену и реа лизацију у сарадњи са привре
дом и државним инс тит уцијама.
2.2.7.	Лис ту релевантних радова презентованих на скуповима.

„ПОСЕБНО УПУТС ТВО СА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЦИК ЛУС ИЗБОРА У ЧЛАНС ТВО САНУ У 2018. ГОДИНИ
1. Уводне напомене
2.	Упутс тво за писање реферата, припрему и предају предлога и пратећег материјала за кандидате
за пријем у чланс тво САНУ
1. Уводне напомене
Стат ут САНУ садржи списак елемената реферата који ће предс тав љати основу за избор.
Пос тоје услови који се обавезно морају навес ти зависно од природе делатнос ти кандид ата и који се
морају приказати према највишим станд ардима који важе у нау чној пракси и оцењивању уметнос ти и тех
ничких делатнос ти, као и према упутс твима из Стат ута САНУ и дод атним објашњењима које дајемо овде.
Сврха овог материјала је да се пос тигне уједначено приказивање резултата у оним показатељима који се
морају навес ти.
Предлагачи имају право да укаж у комисији за пис ање реферата и на друге показатеље који овде нис у
наведени, или начине приказивањ а наведених показатељ а. Код навођењ а квантитативних под атака по
требно је корис тити изворе према упутс тву датом овде, а потом мог у бити наведени и други под аци.
Код опис а углед а и резултата кандид ата потребно је посебно указати на доприносе и резултате у којима
је кандид ат био водећи истраживач чији је допринос био одлучујући.
Предлагачи су одговорни за тачност дос тав љених под атака о кандид атима за избор у чланс тво САНУ.
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2. Упутс тво за писање реферата, припрему и предају предлога и пратећег материјала за кандидате
за пријем у чланс тво САНУ
Код предл ог а инс тит уц ија ван САНУ, као и предл ог а три академ ика и одб ор а САНУ обав ез но је при
прем ит и:
2.1. Коначни реферат, који треба да има најмање 5, а највише 8 страниц а (уз мог уће коришћење проред а
1 и фонтова већих или једнаких 11, са маргинама од најмање 1 cm, а највише 2,5 cm; пред аје се и штам
пана и електронска варијанта). Реферате понуђене од стране инс тит уција ван саме САНУ и од стране три
академика и одбора САНУ прво преглед а Комисија за праћење избора САНУ која проверава припадност
предлога појединим одељењима и прид ржавање упутс тва за пис ање реферата. Овај реферат треба да је
основа предлога за подршку Одељењ а.
Реферат треба да садржи:
2.1.1.	К ратке биографске под атке о кандид ат у, рођење, образовање, запос лење, напредовање у нау ч
но пед агошким звањима, пед агошке активнос ти, менторс тво и образовање кад рова – број док
тораната и број магис траната ако је то релевантно, руковођење пројектима, међународну сарад
њу и остале активнос ти кандид ата.
2.1.2.	К вантитативне показатеље: број публикованих радова у међународним часописима, књиге, по
глав ља у монографијама или друге значајне публикације; број пред авањ а по позиву; цитираност
и Х (Хиршов) фактор (обавезни под аци пре свега за групацију природних, техничких и медицин
ских наука).

Поред наведеног мог у се приложити лис те других радова, односно резултата нау чне или уметничке ак
тивнос ти.
2.3. Цитираност аутора из природних, техничких, медицинских, као и дела друштвених и хуманис тичких
наука доказује се овереним лис тама које изд ају Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Бе
оград у и Библиотека Матице српске у Новом Сад у и које су без аутоцитата. Потврд а се даје и у електрон
ском облик у и одштампана, лис та цитата се прилаже само у електронском облик у, а под аци се наводе
у биографији кандид ата. За књиге и друге резултате, као и у другим наукама или у уметнос тима, пред
лагачи мог у поднети и лис те цитиранос ти из других релевантних извора. Остали показатељи као што
је на пример Х (Хиршов) фактор мог у се приказати уз навођење извора под атака. Под аци о цитиранос ти
наводе се и у реферат у.
Наведени квантитативни критеријуми полазна су основа за одлучивање, док ће одељењ а САНУ при
утврђивању коначног предлога за Скупштину САНУ имати у вид у све квалитативне показатеље и утиц ај
кандид ата на нау чну или уметничк у област којом се бави, као и на друштво у целини.
2.4. Копије радова: У случају нау чних радова и књига, уколико је то мог уће, потребно је приложити приме
рак свих радова набројаних у библиографији (у међународним часописима, књиге, поглав ља у моногра
фијама...) у електронском облик у и одштампане копије 20 најзначајнијих радова/књига/поглав ља који су
наведени у реферат у.
У случају уметничких допринос а дати потребан док ументациони и илус тративни материјал.“
Благовремени су они предлози за избор редовних и дописних чланова САНУ из тачака 3–9. који су при
стиг ли до 31. јануара 2018. године до 14 часова на пис арниц у САНУ. Предлоге слати на адрес у: Српска
академија наука и уметнос ти, Београд, Кнеза Михаи ла брoj 35, за Председништво САНУ, са назнаком
„Предлог за избор у чланс тво САНУ“.
Комп летни предлози се подносе у електронској форми (иск ључиво на CD-у или DVD-у, у PDF формат у у
форми једног фајла), а део предлога у папирној форми подноси се у склад у са Посебним упутством са
критеријумима за цик лус избора у чланство САНУ у 2018. години.
Дос тав љени предлози који не сад рже све тражене елементе неће ући у изборну процед уру.
Дод атне информације о избору у чланс тво САНУ мог у се добити од понедељка до петка у период у од 10
до 12 часова; контакт особа је Биљ ана Шупут; контакт телефон: 066/8308016. Дод атне информације мо
же тражити иск ључиво овлашћено лице предлагача кандид ата за избор у чланс тво САНУ.
Овај позив за овлашћене предлагаче да предложе кандид ате за избор у чланс тво САНУ и Стат ут САНУ
дос тупни су и на сајт у САНУ (www.sanu.ac.rs).

ПРЕДСЕДНИШТВО САНУ

