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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА  

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ВЕБ САЈТ ФАКУЛТЕТА 

 
Приликом достављања техничког решења за постављање на веб сајт Техничког факултета "Михајло Пупин" аутори 

треба да доставе следеће податке: 

 

Категорија: одабрати одговарајућу категорију М81, М82, М83, М84, М85, M86 

 

Назив: пун назив техничког решења 

 

Аутори: списак свих аутора са њиховом афилијацијом 

 

Рецензенти: списак рецензената са њиховом афилијацијом 

 

Година реализације 

 

Документ: ПДФ 

 

ПДФ документ са техничким решењем треба да садржи: 

 Насловну страну са основним подацима о техничком решењу (назив, аутори, категорија-врста, наручилац, 

корисник, година израде, област, ко прихвата решење, начин верификације решења, начин коришћења 

резултата, назив и број пројекта ако је техничко решење резултат рада на пројекту) 

 Текст техничког решења 

 Оцену корисника или уговор са корисником 

 Извод из записника ННВ о именовању рецензената техничког решења 

 Две рецензије (потписани и скенирани документи) 

 Извод из записника ННВ о прихватању техничког решења 

 

 

Категоризација техничких решења се врши на основу  

 

ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА, И КВАНТИТАТИВНОМ ИСКАЗИВАЊУ  

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЧА 

("Сл. гласник РС", бр. 38/2008) 

 

М81 

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). 

М82 

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). 

М83 Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ). 

М84 

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). 

М85 
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, 

микроорганизми (уз доказ). 

М86 Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део мођународних пројеката, 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/


публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету 

 


