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На основу члана 79. и 88. став 2 Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017) и
члана 44. Статута Високе школе “Академија за пословну економију” у Чачку, Наставно-научно
веће на својој седници дана 29.08.2017. године усвојило је:

ПРАВИЛНИК
о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника

Чачак 2017. године
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ПРАВИЛНИК
о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника у Високој школи „Академијa за пословну економију“ у Чачку (у даљем
тексту: Академија).
Звања наставника
Члан 2.
Звања наставника у Академији су: редовни професор, ванредни професор, доцент, предавач
страног језика.
Академија врши избор у звања из става 1. овог члана у складу са Законом, овим правилником,
Статутом и другим општим актима.
Члан 3.
Наставник се бира за уже научно-стручне области које су дефинисане актима Академије, и по
правилу заснива радни однос са пуним радним временом.
Услови за избор у звање наставника
Члан 4.
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски односно
научни назив и способност за наставни рад.
Члан 5.
При избору наставника у звање Академија ће сходно препорукама Националног савета високог
образовања ценити следеће елементе:
-

оцену о резултатима научног, стручног и истраживачког рада,
оцену о ангажовању у развоју наставе и других делатности,
оцену о резултатима педагошког рада,
оцену резултата постигнутих у обезбеђењу наставног и стручног подмлатка,
оцену о осталим резултатима кандидата.
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Члан 6.
У звање доцента може бити изабрано лице које има:
- научни назив доктора наука из уже области за коју се бира;
- способност за наставни рад;
- објављене научне односно стручне радове објављене у научним и стручним часописима
са рецензијама.
Члан 7.
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има:
- научни назив доктора наука из уже области за коју се бира;
- способност за наставни рад;
- научне односно стручне радове објављене у научним и стручним часописима са
рецензијама;
- више научних радова од значаја за развој науке објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима.
Члан 8.
У звање редовног професора , може бити изабрано лице које има:
- научни назив доктора наука из уже области за коју се бира;
- способност за наставни рад;
- научне односно стручне радове објављене у научним и стручним часописима са
рецензијама;
- више научних радова од значаја за развој науке објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима;
-више 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, лно стручно остварење,
остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка, учешће у завршним радовима на
специјалистичким и дипломским академским студијама.
Члан 9.
Изузетно, у звање предавача страног језика, може бити изабрано лице које има:
- одговарајуће високо образовање првог степена;
- просечну оцену најмање 8 у току студија;
- објављене научне и стручне радове;
- способност за наставни рад.
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Покретање поступка за избор у звање наставника
Члан 10.
Поступак за избор у звање и заснивање радног односа наставника покреће се расписивањем
конкурса.
Конкурс за заснивање радног односа и избор наставника расписује директор Академије на
предлог Наставног већа, полазећи од потреба да се наставни процес организује на квалитетан,
рационалан и ефикасан начин.
Конкурс из става 1. овог члана се објављује у средствима јавног информисања, и на Web
страници Академије.
Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидати треба да испуне, ужу стручну област за
коју се бирају, назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом,
рок за пријављивање и документа која кандидати прилажу као доказ да испуњавају услове.
Члан 11.
Каднидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију (curiculum vitae), доказе о стручној
спреми, списак научних односно стручних радова и саме радове као и друге доказе о
испуњавању услова конкурса.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Члан 12.
На предлог Наставног већа, Директор именује Комисију за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима (у даљем тексту: Комисија)
Комисија из става 1. овог члана се састоји од три члана од којих су најмање два члана из стручне
односно научне области за коју се кандидат бира.
Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се бира наставник.
Члан 13.
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана истека рока
за пријављивање.
Уколико Комисија не достави извештај у року из става 1. овог члана, Наставно веће именује
нову Комисију.
Комисија доноси предлог кандидата већином гласова.
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата, расписује се нови конкурс.
Члан 14.
Извештај Комисије се ставља на увид јавности објављивањем на огласној табли и Web страници
Академије, у трајању од 30 дана, када се могу подносити приговори.
Доношење одлуке
Члан 15.
По истеку рока за објављивање, Наставно веће разматра извештај Комисије и евентуалне
примедбе и може донети:

Висока школа “Академија за пословну економију”
Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак
Матични број: 17765108
ПИБ: 106003689
Деловодни број: 648/2017
Датум: 31.08.2017. године
1. одлуку о избору у звање наставника по утврђеном предлогу Комисије.
2. одлуку да се не изабере кандидат по утврђеном предлогу Комисије.
Уколико Наставно веће оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна појашњења, донеће
закључак о одлагању доношења одлуке, у ком случају ће одредити рок за допуну предлога, који
не може бити дужи од 20 дана, од дана доношења закључка.
Након истека рока, Наставно веће ће донети одлуку.
Члан 16.
Наставно веће Академије доноси одлуку о избору у звање наставника из члана 15. овог
правилника већином гласова свих чланова.
Приликом доношења одлуке из става 1. овог члана потребно је да седници присуствује најмање
две трећине чланова Наставног већа.
Члан 17.
Одлука о избору у звање наставника доставља се кандидату, у року од 5 радних дана од дана
доношења одлуке.
Члан 18.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника, може изјавити приговор Савету
Академије, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Након разматрања приговора кандидата, Савет Академије може донети одлуку о избору у звање
предложеног кандидата или потврдити одлуку Наставног већа.
Одлука Савета Академије је коначна.
Гостујући професор
Члан 19.
Академија може, без расписивања конкурса да ангажује наставника из друге восокошколске
установе ван територије Србије, у звању гостујућег професора.
Истакнути научник или стручњак може бити позван да учествује у остваривању дела наставе у
Академији.
Са гостујућим наставником директор Академије закључује уговор о ангажовању за извођење
наставе. Уговор се закључује за школску годину с тим што се може продужавати.
Ангажовање наставника друге високошколске установе
Члан 20.
Уколико се на конкурс не пријави кандидат који испуњава све услове конкурса, директор може
са наставником друге високошколске установе, закључити уговор о ангажовању за извођење
наставе уз сагласност стручног органа установе у оквиру које наставник има заснован радни
однос.
Уговор из става 1. овог члана се закључује на годину дана.
Заснивање радног односа наставника.
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Члан 21.
Директор Академије закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање наставника у складу
са Законом, прописима којима се регулише рад, Статутом и другим општим актима Академије.

Члан 22.
Лице изабрана у звање редовног професора, стиче звање и заснива радни однос на неодређено
време.
Лице изабрано у звање доцента, ванредног професора и предавача страног језика стиче звање и
заснива радни однос на одређено време у трајању од пет година.
Члан 23.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију, задржава звање које је имао у
тренутку пензионисања.
Звања сарадника
Члан 24.
Звања сарадника су: асистент, сарадник у настави и стручни сарадник.
Услови за избор у звање сарадника
Члан 25.
У звање асистента може бити изабран студент докторских студија који је претходне нивое
образовсња завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад.
Члан 26.
У звање сарадника у настави може бити изабран студент дипломских академских или
специјалистичких студија, који је предходне студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам.
Члан 27.
У звање стручног сарадника може бити изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање првог степена академских студија
Поступак за избор у звање сарадника
Члан 28.
Конкурс за избор у звање сарадника расписује директор Академије најкасније три месеца пре
почетка школске године.
Члан 29.
Одлуку о избору асистента, сарадника у настави и стручног сардника доноси директор
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Академије.
Са лицем које се бира у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године са
могућношћу продужења за још три године.
Са лицем које се бира у звање сарадника у настави или у звање стручног сарадника закључује
се уговор о раду на период од годину дана са могућношћу продужења за још једну годину.

Прелазне и завршне одбредбе
Члан 30.
Избори у звање наставника засновани на прописима који су важили до дана ступања на снагу
овог Правилника, важе до истека избора у звање по наведеним прописима.
Члан 31.
Поступак за измене и допуне овог правилника врши се по потупку за његово доношење.
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту
Академије.

У Чачку : 31.08.2017. године

