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На основу члана 76. а у складу са члановима 91-108. Статута Високе бродарске школе академских студија у 
Београду у складу са Законом о високом образовању Републике Србије (Сл.Гласник РС бр.88/17,) и препоруком 
Националног савета за високо образовање о минималним условима за избор у звања наставника и сарадника, 
Наставно веће Високе бродарске школе академских студија на седници одржаној дана 28.11.2017. године 
донело је: 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

о избору наставника и сарадника 
и заснивању радног односа 

 
 
 
1.  ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКA  И САРАДНИКА  

 
Опште одредбе 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником се регулише поступак стицања звања наставника и сарадника као и начин 
заснивања радног односа наставног особља. 
 Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифи- 

ковања јавне исправе коју издаје школа или примање мита у обављању послова ушколи не може стећи звање 

наставника, односно сарадника нити запосленог на било којим пословима. 

 Ако лице из става 2. овог члана има стечено звање, Висока бродарска школа академских студија (у 

даљем тексту: ВБШАС) доноси одлуку о забрани обављања послова наставника, односно сарадника. 

 Лицу из става 3. овог члана престаје радни однос у складу са Законом. 

Члан 2. 
 Директор ВБШАС расписује конкурс за избор у звањаи заснивања радног односа наставника и  
сарадника за уже научне области утврђене чланом 3. став 6. овог Правилника..  
 
 Избор наставника  

Члан 3. 
 У звање наставника  ВБШАС може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, 
научни, назив стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи и 
способност за наставни рад. 
 Приликом избора у звање наставника високошколска установа цени следеће елементе:оцену о 
резултатима научноистраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности 
високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у 
реализацији наставног процеса. 
 При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир и мишљење студената који су похађали 
наставу код наставника чији је предмет био изборни.. 
 ВБШАС врши избор наставника у звања доцента, ванредног професора, редовног професора, 
наставника страног језика и наставника вештина. 
 Наставник и сарадник се бирају у звање за ужу научну области у складу са референцама за 

реализацију више наставних предмета ВБШАС, који чине ужу научну област. 

Уже научне области ВБШАС су: математичке науке, гео-науке, машинско инжењерство, саобраћајно 
инжењерство, електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство, физичке науке, биотехничке науке, 
технолошко инжењерство, металуршко инжењерство, рударско инжењерство инжењерство заштите 
животне средине, менаџмент и бизнис, филолошке науке, правне науке, политичке науке, медицинске науке и 
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психолошке науке. 
 Наставник школе може бити биран за највише две уже научне области. 
  

Члан 4. 
 На ВБШАС наставу могу реализовати лица у звањима: доцент, ванредни професор, редовни 

професор, наставник страног језика, наставник вештина и гостујући професор 

 

Члан 5. 
У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном 

оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској 

установи, има научни назив доктора наука, и има научне, односно стручне радове објављене у научним 

часописима или зборницима, са рецензијама  од чега бар један рад  категорије М21,М22 или М23 и испуњене 

остале минималне услове прописане од стрaне Националног савета за високо образовање.  

. 
Члан 6. 

У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из члана 5.  има и више 
научних радова од значаја за развој науке, у ужој научној области, објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама,  од чега два рада из категорије М21, М22 или М23 у претходном 
изборном периоду,  оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент,оригинални метод, нову сорту и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним, односно уметничким пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно уметничку област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима и испуњене остале минималне услове 
прописане од стране Националног савета за високо образовање.  

 
Члан 7. 

У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из члана 6. има и већи 
број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима,  од чега два рада  категорије М21, М22 или М23 у претходном изборном периоду, 
10 хетеро цитата, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате 
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и 
мастер академским студијама и испуњене остале минималне услове прописане од стране Националног савета 
за високо образовање.  
 

Члан 8. 
 Услови у погледу  радова категорије М су наведени само за  поље техничко-технолошких наука, док за 
сва остала поља и уже научне области треба применити  услове прописане за те  случајеве:  друштвено 
хуманистичко поље и поље природних наука.  

 
Члан 9. 

 У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има стечено високо образовање 

првог степена, објављене стручне радове и способности за наставни рад.  

 

Члан 10. 

 У звање наставника вештина може бити изабрано лице за научне области за коју  у Републици Србији 

не постоје докторске студије, а које има стечено високо образовање према раније важећим прописима из 

одговарајуће области и способност за наставни рад. 
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Члан 11. 
 Наставник треба да испуњава услове у погледу наставе, научноистраживачког, стручног и 
професионалног доприноса као и доприноса академској и широј заједници. 
 

Члан 12. 
 Директор ВБШАС расписује конкурс најкасније шест месеца пре истека периода за који је наставник 
биран, а најраније након 3 године проведене у том звању. 
  Конкурс за избор у звања наставника, као и за заснивање радног односа траје 10 календарских радних 
дана плус три дана за долазак пријава послатих поштом.  

 
Члан 13. 

 Након протока рока од 10 календарских радних дана предвиђеног за трајање конкурса, секретар  
подноси Директору целокупну документацију поднету од стране кандидата, који су се јавили на конкурс,  
разврстану по научним областима и звањима.  
 Директор материјал увршћује у дневни ред седнице Наставног већа и прикупља предлоге за 
формирање комисија за избор 
 

Члан 14. 
 Наставно веће на основу предлога чланова Већа и Директора, именује комисију за стручну оцену 
пристиглих конкурсних пријава и писање Извештаја за избор у наставно звање по расписаном конкурсу.  
 Чланови Комисије су наставници из уже области или блиске научне области  за коју се бира и сам 
кандидат, у наставном звању које  у минумуму  одговара звању за које се врши избор кандидата. 
  Ако потребе захтевају сви чланови комисије могу бити ван састава ВБШАС, а минимум је да бар једно 
лице није из састава ВБШАС.   
 Извештај Комисије има стаус предлога Изборног већа  ВБШАС, зато о Извештају на седници дискутују 
само лица у истом или вишем научном звању.  
 О Извештају се гласа тајно, а гласају сви присутни чланови Наставног већа који чине кворум, јер 
Наставно веће има стаус другостепеног стручног органа. 
 

Члан 15. 
 Одлуке Наставог већа су коначне. Против њих се може само водити управни спор. 

 
Члан 16. 

 Комисија у року од 20 календарских дана од дана именовања доставља Извештај Директору  са 
целокупним материјалом пријављених кандидата на конкурсу  за избор у звање наставника и  са следећим 
могућим предлозима: 

− Извештај о избору у звање са биографијом кандидата, списком објављених радова, мишљење о 
испуњености услова за избор у наставно звањеиз чланова  74, 77, 79 и 80, а за сараднике 83,  84, 
85, 86 и 87 .  Закона, мишљењем о испуњености минималних услова које је дефинисао 
Национални савет за високо образовање и јасно дефинисаним предлогом да се кандидат изабере 
у одговарајуће наставно звање уколико испуњава услове; 

− Образложење предлога уколико ниједан кандидат не испуњава услове за избор у звање 
прописане овим Правилником у Законом. 
 

Члан 17. 
 Директор целокупан материјал са Извештајем  комисије  ставља на увид јавности у трајању од 10 
(десет) календарских  дана и о томе истиче обавештење на огласној табли и сајту ВБШАС.   
 Изборни материјал се ставља, ради увида, у читаоницу школе и доступан је у радно време од 10.00-
17.00 часова  сваког радног дана.  



 

 

5 

 

 Уз материјал библиотекар води евиденцију о лицима  која су извршила  увид  у списе изборног  
материјала.  
 Евидентира се име и презиме лица која остварује увид,  сатус (лица које је учествовало на конкурсу    
грађанин,  просветни инспектор и слично)  и које материјале је тражио на увид.   

 
Члан 18. 

 После истека 10 календарских дана за увид јавности, Директор позива председника изборне комисије  
и доставља  му писане примедбе на извештај  са обавезом да припреми одговоре за наставно веће или да 
припреми  само саопштење за Наставно веће  по предлогу Комисије, ако није било приговора.  
 

Члан 19. 
 Приговори на Извештај комисије достаљају се у писаном облику и  морају се доставити у року од три 
календарска дана, од дана истека рока за увид јавности. Ако трећи дан пада у нерадне дане, онда  се прихватају 
писмене примедбе у први радни дан након истека три каленадарска дана  и са датумом поште ако је датум 
задњег данакоји је одређен за увид јавности.  

Члан 20. 
 Комисија за седницу Наставног већа достаља свој предлог и одговоре  на достављне приговоре.  
 

Члан 21. 
 Наставно веће доноси Одлуку  у односу на предлог Комисије и одговоре  на приговоре по следећем: 

1) Усваја се предлог Комисије и доноси одлука да се стави на гласање избор у наставничко звање,  
а  достаљени приговори се оцењују као недовољни  за промену предлога Комисије 

2) Приговори се оцењују као оправдани и налаже се Комисији да уради нови Извештај уз  уважавање 
и  аргументацију  приговарача 

3) Формира се нова комисија, која ће  испочетка спровести процедуру од преузимања конкурсне 
документације  до нове седнице Наставног већа  

 
Члан 22. 

 Избор  по објављеном конкурсу мора се окончати у року од девет месеци од дана расписивања 
конкурса.   

Члан 23. 
 Ако Комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани конкурс за избор у звање 
наставника и Наставно веће усвоји такав извештај, онда ће Директорпоново расписати нови конкурс за избор 
у звање и заснивање радног односа.  
 
 Избор сарадника  у настави  

Члан 24. 
Звања сарадникау ВБШАС су: сарадник у настави, асистент, студент докторских студија, асистент са 

докторатом, сарадник ван радног односа и  сарадник-практичар. 
 

Члан 25.  
 ВБШАС бира у звање сарадника у настави, на студијама првог степена, студента мастер академских 

или специјалистичких академских  студија,који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 

најмање 8 (осам). 

Члан 26. 
 ВБШАС бира у звање асистента, студента докторских студија, који је сваки од  претходних степена  

студија завршио са  просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. 
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Члан 27. 
У звање асистента са докторатом може се изабрати лице  које је стекло научни назив доктора наука 

и које показује смисао за наставни рад. 

Члан 28. 
У  звање сарадника ван радног односа (демонстратор и сл.) за помоћ у настави на студијама првог 

степена, студента студија првог, другог или трећегстепена, може се изабратилице које је на студијама првог 

степена остварили најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 

 

Члан 29. 
У звање сарадника-практичара ван радног односа може се изабрати лице запослено у установи где 

се реализуједео практичне наставе. 

Члан 30. 
 Процедура за избор сарадника у звање идентичан је поступку за избор наставника у звање те ће се 
сходно томе и за избор сарадника примењивати одредбе овог Правилника које важе и за наставнике. 
 
 Заснивање радног односа и радно ангажовање у ВБШАС 

 
Члан 31. 

 Са лицем изабраним у звање наставника и сарадника, Уговор о раду закључује Директор на основу 
Одлуке Наставног већа о избору у звање по претходно расписаном конкурсу.  

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним временом, у складу са 

Правилником о избору наставника и сарадника ВБШАС  сем гостујућег професора , сарадника ван радног 

односа и сарадника-практичара ван радног односа.  

 

Члан 32. 
 Радни однос се занива са пуним радним временом, а на период предвиђен Законом о високом 
образовању.  
 Лице са звањем редовног професора заснива радни однос на неодређено време у складу са Законом. 
 Са лицима у звању доцент варедни професор, наставник страног језика и наставник вештина  радни 
однос се заснива на пет година.  
  Са лицем,  у звању гостујући професор  склапа се уговор о ангажовању за извођење наставе  под 
посебним уговорним условима о периоду и  времену ангажовања.  
 Уговор са лицима у звању асистент, студент докорских студија, и асистент са докторатом се закључује 
на период од 3 године са могућношћу продужења за још три године.  
 Уговор са лицем у звању сарадника у наставизакључује се на период од годину дана са могућношћу 
продужења за још једну годину. 
 Са лицима која су изабрана у звања сарадника ван радног односа закључује се уговор о ангажовању 
у трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења уговора за још једну школску годину. 
 Са лицем у звању сарадник –практичар  ван радног односа  склапа се Уговор о ангажовању  у ком се 
прецизра,  време и период,  ангажовања за потребе ВБШАС.  
 

Члан 33. 
 Ако се путем конкурса за избор у звање и заснивање радног односа не изврши избор наставника, 
ВБШАС може ангажовати наставника друге високошколске установе изабраног у звање за исту ужу научну 
област, у допунском раду до 1/3 часова на предмету у току семестра, уз сагласност матичне установе. 
 Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од најдуже једне школске 
године са могућношћу продужења. 
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Члан 34. 
 Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаном Законом којим је регулисана 
научноистраживачка делатност, може у својству истраживача, учествовати у извођењу свихоблика наставе на 
мастер студијама, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране завршног рада на мастер 
студијама, бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника и учествовати у 
научноистраживачком раду.  
 Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању за извођење наставе. 
 

Члан 35. 
 Наставно веће ВБШАС може без расписивања конкурса, да ангажује наставника из друге самосталне 
високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег професора.Права и обавезе 
гостујућег професора уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе. Гостујући професор може 
учествовати у свим облицима наставе на свим нивоима студија. 
 

Члан36. 
 Сва права и  обавезе запослених  у ВБШАС  се остварују у складу са члановима 91-93.   Закона о 
високом образовању, а нарочито у погледу  рада на другој високошколској установи, плаћеном одсуству, 
мировању радног односа и  престанка радног односа.   
 

Члан 37. 
 Сви акти и предлози о избору у наставничка звања, изводи из записника и копије Уговора о раду чувају 
се у архиви ВБШАС. 
  

Члан 38. 
 Овај Правилник ступа на снагу  дана  27.01. 2018. године  од ког датума престаје важење свих сродних 
докумената из ове области.  
 
 

Доставити: 
- Архиви ВБШАС 
- Секретаријату ВБШАС 
- Библиотеци ВБШАС 

 
       

  
 


