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Шабац, фебруар 2018. године 



На основу чланова 74.-87. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС бр. 88/17 ) и члана 

50. став 1. тачка 7. Статута Школе, Наставно-стручно веће Високе медицинске и пословно-

технолошке школе струковних студија у Шапцу, на седници одржаној дана 14.02.2018. године, 

донело је: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о избору у звање наставника и сарадника 

 

 
Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником о избору наставника и сарадника (у даљем тексту: Правилник) уређују се 

услови, начин и поступак стицања звања наставника и сарадника, услови, начин и поступак 

заснивања радног односа наставник и сарадника у Високој медицинској и пословно-технолошкој 

школи струковних студија у Шапцу (у даљем тексту: Школа), рад на другим високошколским 

установама, мировање изборног периода и радног односа и престанак радног односа наставника и 

сарадника Школе. 

 

Звања наставника и услови за избор у звање 

 

Члан 2. 

Звања наставника на струковним студијама су: професор струковних студија, виши предавач, 

предавач, наставник страног језика и наставник вештина. 

 

Члан 3. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив 

доктора наука, из научне области за коју се бира, објављено више научних и стручних  радова,  из 

научне области за коју се бира, показује способност за наставни рад на акредитовним студијским 

програмима, и да има позитивну оцену за наставно-педагошки рад од стране студената.  

Поред услова прописаних чланом 74. Закона о високом образовању, за избор у звање 

професора потребно је да кандидат проведе најмање један изборни период у звању предавача или 

вишег предавача. 

Изузетно, наставник може бити изабран у звање професора и пре истека периода из става 2. 

овог члана уколико је у свом раду показао изузетне резултате и испунио све Законом прописане 

услове за избор у звање. 

Сагласност  за покретање избора у звање из претходног става, даје Наставно-стручно веће 

Школе, на предлог директора Школе. 

У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука из 

научне области за коју се бира, објављене научне и стручне радове, из научне области за коју се 

бира, показује способност за наставни рад и да има позитивну оцену за наставно-педагошки рад од 

стране студената, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је довољно да кандидат 

поседује склоност и способност за наставни рад. 

У звање предавача може бити изабрано лице које академски назив магистра или стручни назив 

специјалисте из научне области за коју се бира, објављене научне и стручне радове, из научне 

области за коју се бира, показује способност за наставни рад и да има позитивну оцену за наставно-



педагошки рад од стране студената, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је 

довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад. 

 

У звање наставника страног језика и наставника вештина може се изабрати лице које има 

стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области и 

способност за наставни рад. 

Наставник вештина из претходног става може се бирати само у оним научним и стручним 

областима за које у Републици не постоје докторске студије. 

 

Школа може на предлог Наставно-стручног већа ангажовати у делу активне наставе, 

укључујући предавања и вежбе, на првом и другом степену студија, највише до трећине часова 

наставе на предмету у току семестра, предавача ван радног односа који има стечено високо 

образовање најмање мастер академских студија и који има неопходна знања и вештине у 

одговарајућој области и показује смисао за наставни рад.  

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно-апликативним 

предметима.  

 

Члан 4. 

Приликом избора у звање наставника, нарочито се цене следећи елементи: 

- оцена о резултатима научног, односно истраживачког рада, 

- оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности Школе, 

- оцена о резултатима постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмлатка. 

 

Члан 5. 

При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената.  

 

Члан 6. 

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 

послова у високошколској установи не може стећи звање наставника односно сарадника. 

Ако лице из претходног става има стечено звање, Школа доноси одлуку о забрани обављања 

послова наставника односно сарадника. 

Лицу из претходног става престаје радни однос у складу са Законом. 

 

Звања сарадника и услови за избор у звање 

 

Члан 7. 

Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом и сарадници ван 

радног односа (клинички асистент, сарадник практичар). 

У звање сарадника у настави може бити изабран студент мастер академских студија, који је 

студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 

Школа може да изабере у звање сарадника у настави на студијама првог степена и студента 

мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, кој је студије првог степна 

студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). 

У звање асистента Школа бира студента докторских студија који је сваки од претходних нивоа 

студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам), и који показује смисао за наставни рад. 



Под условима претходног става Школа може изабрати у звање асистента и магистра наука 

коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Изузетно, за наставу на клиничким предметима Школа бира у звање асистента лице са 

завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. 

Лица из претходног става се ангажују за потребе реализације вежби (лабораторијске, 

експерименталне, кабинетске) на студијским програмима. 

У звање асистента са докторатом Школа може да бира лице које је стекло научни назив 

доктора наука и које показује смисао за наставни рад. 

Школа бира у звање сарадника ван радног односа (демонстратора и сл.) за помоћ у настави на 

студијама првог степена, студента академских студија првог или другог степена, студента 

интегрисаних академских студија, или студента струковних студија првог или другог степена, који 

је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом 

најмање 8 (осам). 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван Школе, Школа бира у 

звање сарадника ван радног односа (стручни сарадник, клинички асистент, сарадник практичар и 

сл.) лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 

 

Поступак избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника 

 

Члан 8. 

Директор Школе расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника, 

односно сарадника за следеће уже научне области: 

 - Хемија  

 - Физика 

 - Математика 

 - Страни језик  

- Технолошко инжењерство      

- Хемијско инжењерство и материјали 

- Прехрамбено инжењерство 

- Фармацеутско инжењерство  

- Инжењерство заштитe животне средине 

- Рачунарско инжењерство 

         - Менаџмент и бизнис 

         - Фармација 

         - Гастрономија 

         - Здравствена нега 

         - Медицина 

         - Економија 

Члан 9. 

Конкурс за избор у одређено звање и на радно место наставника односно сарадника, објављује 

директор Школе најкасније 3 месеца пре истека времена на које је наставник, односно сарадник 

изабран, односно најмање 3 месеца пре почетка школске године у којој Школа почиње са радом. 

Члан 10. 

На предлог Наставно-стручног већа, директор именује комисију од три члана за писање 

реферата, за избор у звање наставника односно сарадника, од којих су најмање два члана из стручне 

односно научне области за коју се кандидат бира.  

Чланови комисије за избор у звање наставника су у истом или вишем звању од звања у коју се 

кандидат бира. 



Чланови комисије за избор у звање сарадника, имају звање наставника. 

 

Члан 11. 

За избор у звања наставника Комисија подноси реферат Наставно-стручном већу, са 

предлогом кандидата за избор и предлогом звања за које тај кандидат испуњава услове, уколико је 

конкурс био расписан за сва звања. 

 

Члан 12. 

Реферат се подноси у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата на конкурс. 

Ако комисија не припреми реферат у року из става 2. овог члана, директор на предлог 

Наставно-стручног већа, образује нову комисију. 

Члан 13. 

Реферат комисије садржи: биографске податке, преглед научних и стручних радова сваког 

пријављеног кандидата, мишљење о испуњености услова за рад утврђених Законом и овим 

Правилником и предлог за избор одређеног кандидата у наставно звање. 

Комисија утврђује предлог за избор одређеног кандидата већином гласова од укупног броја 

чланова. 

Чланови Комисије могу издвојити мишљење које чини саставни део реферата. 
 

Члан 14. 

Пре одлучивања о избору кандидата, извештај комисије се ставља на увид јавности. 

Увид јавности остварује се стављањем извештаја, односно предлога на сајт Школе и огласној 

табли најмање 15 дана пре одлучивања за звања наставника и сарадника, са обавештењем да 

заинтересована лица могу доставити своје примедбе Наставно-стручном већу у том року. 

Члан 15. 

По истеку рока из претходног члана овог Правилника, Наставно-стручно веће Школе разматра 

реферат и приспеле примедбе и доноси одлуку о избору у звање једног од кандидата, у року који не 

може бити дужи од 60 дана од дана достављања реферата. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се јавним гласањем, већином гласова укупног броја 

чланова Наставно-стручног већа. 

Одлука Наставно-стручног већа је коначна. 

Члан 16. 

Ако Наставно-стручно веће не изабере ниједног од кандидата за избор наставника односно 

сарадника, објављује се нови конкурс. 

 

Члан 17. 

Наставник изабран у звање професора струковних студија, заснива радни однос на неодређено 

време. 

Члан 18. 

Наставник изабран у звање вишег предавача и предавача, заснива радни однос на одређено 

време до пет година. 

 

Члан 19. 

Наставник изабран у звање наставника страног језика и наставник вештина, заснива радни 

однос на одређено време до пет година.  



 

Члан 20. 

Са лицем изабраним у звање предавача ван радног односа закључује се уговор о ангажовању 

у трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења 

 

Члан 21. 

Са лицем изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на период до 

годину дана и може се продужити на још годину дана, најдуже до краја школске године у којој се 

студије завршавају. 

 

Члан 22. 

Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период до три године, 

са могућношћу продужења за још три године. 

 

 

 

Члан 23. 

Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду на период 

до три године, са могућношћу продужења за још три године. 

 

Члан 24. 

Са лицем изабраним у звање предавача ван радног односа закључује се уговор о ангажовању у 

трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења 

 

Члан 25. 

Са лицем изабраним у звање сарадник ван радног односа (клинички асистент, сарадник 

практичар) закључује се уговор о раду на период до годину дана, с тим што се може обнављати 

сваке године. 

 

Члан 26. 

Наставници и сарадници заснивају радни однос у Школи по правилу са пуним радним 

временом.  

Пуно радно време наставника и сарадника је 40 сати. 

 

Права и обавезе наставника 
 

Члан 27. 

Права и обавезе наставника су: 

1. Самостално и непосредно извођење предавања из наставног предмета за који је изабран; 

2. Извођење вежби, семинара, стручне праксе као и других облика наставе; 

3. Обављање менторског рада са студентима; 

4. Проверавање знања студената на колоквијумима и  испитима; 

5. Учествовање у припреми и организовање практичне наставе и стручних екскурзија 

студената; 

6. Стручно усавршавање (праћење научне и стручне литературе), као и учествовање на 

научним и стручним симпозијумима у земљи и иностранству; 

7. Учешће у раду стручних органа Школе; 

8. Учешће у раду одбора и комисија за обављање одређених послова и задатака. 
 

 



Члан 28. 

У току трајања штрајка наставници и  сарадници  дужни  су  да  обезбеде консултативну 

наставу и одржавање испита утврђених наставним програмом. 

 

Са овим лицима директор Школе закључује уговор о ангажовању и извођењу наставе. 

 

Рад на другим високошколским установама 

 

Члан 29. 

Наставник и сарадник може закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској 

установи само уз претходно одобрење Наставно-стручног већа Школе.  

 

Гостујући професор 

 

Члан 30. 

Школа, без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге самосталне 

високошколске установе ван  територије Републике, у звање гостујућег професора. 

 

Лице изабрано у звање на другој одговарајућој високошколској установи, може да изводи 

наставу у Школи као гостујући професор. 

Са овим лицима директор Школе закључује уговор о ангажовању и извођењу наставе. 

 

 

Плаћено одсуство ради стручног и научног усавршавања 
 

Члан 31. 

Наставнику после пет година рада проведених у настави у Школи, може се одобрити одсуство 

у трајању до једне школске године ради стручног односно научног усавршавања. 

План стручног односно научног усавршавања, доноси Савет, на предлог Наставно-стручног већа. 

Мировање радног односа и изборног периода 

 

Члан 32. 

Наставнику и сараднику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском одсуству, 

одсуству ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета или друге особе, или боловању 

дужен од 6 месеци, изборни период и радни однос се продужава за то време. 

 

О мировању изборног периода и радног односа из става 1. овог члана у сваком конкретном 

случају одлучује директор школе доношењем решења. 
 

 

Престанак радног односа наставника 
 

Члан 33. 

Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година живота 

и најмање 15 година стажа осигурања. 

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао у 

тренутку пензионисања. 

 



Завршне одредбе 

Члан 34. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  

 

 

Шабац,                                    

Број:                                           

Дана: 14.02.2018. године                                                                     

Н О Г   В Е Ћ А 

                                                                                                               

ДИРЕКТОР 

                     

Усвајају 

се измене 

и допујне бДр Светислав  

 

 

УЛазарев 

 

 

јају се измене и допуне  

 


