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Универзитет „Унион – Никола Тесла“ Београд 
 

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА У НИШУ 
 

Број: 77/20 
 

Датум 15.05.2020. године, 

 

 

На основу члана 75. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закони), члана 60. став 1. тачка 13. и чланова 66. и 80. Статута 

Факултета примењених наука у Нишу и Статута Универзитета ''Унион Никола Тесла'' 

Београд, Наставно – научно веће Факултета на седници одржаној дана 15.05.2020. године, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

о усваја Правилника о изменама и допунама Правилника  

о избору наставника и сарадника 

 

 

 I Усваја се Правилник о изменама и допунама Правилника о избору наставника и сарадника 

на Факултету примењених наука. 
 

II Правилник о изменама и допунама Правилника о избору наставника и сарадника на 

Факултету примењених наука саставни је део ове одлуке. 
 

III Одлуку доставити Секретару и архиви. 

 

  

У Нишу, 15.05.2020. године 
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр 88/2017, 

27/2018 и 73/2018), члана 66. Статута Факултета примењених наука у Нишу и указане 

потребе, Наставно - научно веће на седници одржаној дана 15.05.2020. године доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
 

о изменама и допунама Правилника о избору наставника и сарадника  
 

 

Члан 1. 
 

Члан 3. се мења тако да сада гласи: 
 

„Услови за избор у одговарајуће звање наставника и сарадника утврђени су Законом о 

високом образовању, Минималним условима за избор у звање наставника које утврђује 

Национални савет за високо образовање Републике Србије и ближим условима дефинисаним 

овим Правилником.“ 
 

Члан 2. 
 

После члана 22. додаје се члан 22а који гласи: 
 

Укупне трошкове избора у звање сноси учесник конкурса (50%) и Факултет примењених 

наука (50%), који су утврђени одлуком Универзитета „Унион – Никола Тесла“ Београд. 

Учесник конкурса је у обавези да уплату изврши на текући рачун Факултета примењених 

наука пре добијања одлуке о изборном звању. 
 

Члан 3. 
 

После члана 24. додају се чланови 24а, 24б и 24в који гласе: 
 

Члан 24а 
 

За избор у звање ванредног професора, поред Минималних услова за избор у звање 

наставника које утврђује Национални савет за високо образовање Републике Србије утврђују 

се и ближи услови као што следи: 
 

1. Техничко – технолошко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани. 
 

2. Природно – математичко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани. 
 

3. Друштвено - хуманистичко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М23/М24/М51 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани 
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Члан 24б. 
 

За избор у звање редовног професора, поред Минималних услова за избор у звање 

наставника које утврђује Национални савет за високо образовање Републике Србије утврђују 

се и ближи услови као што следи: 
 

1. Техничко – технолошко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 
 

2. Природно – математичко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 
 

3. Друштвено - хуманистичко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М23/М24/М51 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 

 

Члан 24в. 
 

Испуњеност услова учесника конкурса се сагледава на основу референци које је остварио у 

периоду од избора у претходно звање наставника до истека рока за пријављивање кандидата 

на објављени конкурс, осим када се први пут бира у звање наставник када се узимају у обзир 

референце у периоду од претходних пет година од дана објављивања конкурса. 
 

Члан 4. 
 

Мења се члан 26. ставови 2. и 3. који сада гласе: 
 

„Одлуку о ангажовању гостујућег професора доноси Наставно – научно веће Факултета за 

сваку школску годину за коју постоји потреба за ангажовањем гостујућег професора. 

Наставник се у звање гостујућег професора бира на период од 5 (пет) година, а услов за 

избор у звање је познавање српског језика.“ 
 

Члан 5. 
 

Мења се члан 30. који сада гласи: 
 

„Одлуку о озбору предавача ван радног односа доноси Наставно – научно веће на основу 

извештаја комисије о избору у звање предавача ван радног односа на период од 5 (пет) 

година. 

 Одлуку о ангажовању предавача ван радног односа доноси Наставно – научно веће 

Факултета за сваку школску годину за коју постоји потреба за ангажовањем предавача ван 

радног односа. 

Са предавачем ван радног односа декан Факултета закључује уговор о ангажовању у трајању 

од најдуже једне школске године са могућношћу продужења.“ 
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Члан 6. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 
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                Пречишћен текст 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
 

О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА У НИШУ 
 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се регулише начин и поступак стицања звања и заснивање радног односа   

наставника и сарадника и ангажовање наставника и сарадника у допунском раду на 

Факултету примењених наука у Нишу. 
 

Члан 2.          
                                                            

Лице које је осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју 

издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 

установи не може стећи звање наставника, односно сарадника. 
 

Члан 3. 
 

Услови за избор у одговарајуће звање наставника и сарадника утврђени су Законом о 

високом образовању, Минималним условима за избор у звање наставника које утврђује 

Национални савет за високо образовање Републике Србије и ближим условима дефинисаним 

овим Правилником. 

 

II ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

Члан 4. 
 

Одлуку о расписивању конкурса за стицање звања наставника за ужу научну област и 

заснивање радног односа доноси декан, најкасније шест месеци пре истека периода на који је 

наставник биран и исти треба да се оконча у року од девет месеци од дана расписивања 

конкурса.                                                   
 

Члан 5. 
 

Конкурс садржи број извршилаца, услове за избор у звање наставника за оговарајуће уже 

научне области, назнаку да ли се заснива радни однос са пуним или непуним радним 

временом, на неодређено или одређено време, документа која кандидат прилаже као доказ о 

испуњавању услова конкурса, рок за подношење пријаве на конкурс и адресу на коју се 

пријава  подноси. 

Конкурс за избор наставника треба да садржи могућност избора у исто или више звање 

наставника. 

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од осам дана од дана објављивања 

конкурса. 
 

Члан 6. 
 

Конкурс се објављује у листу који излази на територији Републике Србије, а информација о 

конкурсу објављује се и на интернет страни Факултета. 
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Члан 7. 
 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на начин прописан овим 

Правилником, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет 

доноси посебан закључак и доставља га кандидату 
 

Члан 8. 
 

Декан факултета је дужан да пријављеним кандидатима обезбеди одржавање приступног 

предавања, када је оно Минималним критеријумима за избор у звања наставника 

Националног савета за високо образовање Републике Србије предвиђено као обавезни услов 

за избор у звање наставника по објављеном конкурсу.  
 

Члан 9. 
 

Декан факултета оглашава тему, термин и место одржавања приступног предавања 

постављањем информације на огласној табли факултета и доставља писмено обавештење о 

томе учесницима конкурса.  

Обавештење о термину и теми одржавања приступног предавања доставља се уечсницима 

конкурса најкасније 10 дана пре термина одређеног за приступно предавање. 

Приступно предавање је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.  
 

Члан 10. 
 

Наставно – научно веће именује Комисију за писање извештаја о приступном предавању са 

предлогом за његову оцену. Извештај о одржаном приступном предавању, комисија 

доставља Изборном већу факултета у року од 5 дана од дана одржавања приступног 

предавања.  

Комисија се састоји од три наставника у истом или вишем звању из уже научне области за 

коју се наставник бира. Изузетно, члан Комисије може бити из одговарајуће научне области, 

уколико је конкурс објављен за нову ужу научну област, односно за ужу научну области за 

коју нема довољно наставника који могу бити именовани као чланови Комисије.  
 

Члан 11. 
 

Наставно – научно веће именује комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима 

најкасније до 30 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. 
 

Члан 12. 
 

Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима чине најмање три наставника у 

истом или вишем звању из уже научне области за коју се наставник бира, од којих је најмање 

један у радном односу на другој високошколској установи.  

Изузетно, члан Комисије може бити из одговарајуће научне области, уколико је конкурс 

објављен за нову ужу научну област, односно за ужу научну области за коју нема довољно 

наставника који могу бити именовани као чланови Комисије. 

Члан Комисије може бити професор емеритус са научним звањем из уже научне области за 

коју се наставник бира, као и наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију.  

Рад у Комисији је радна обавеза наставника и неиспуњење те обавезе представља основ за 

позивање наставника на одговорност, у складу са законом. 
 

Члан 13. 
 

Извештај Комисије садржи:  
 

1. Опште  биографске  податке  учесника  конкурса  и  податке  о  њиховој  професионалној  

    каријери;  

 



 8 

 

2. Преглед научног и стручног рада учесника конкурса (преглед објављених научних радова, 

учешће у научним пројектима, руковођење у научним пројектима, саопштења на 

међународним или домаћим научним скуповима, усмена излагања на међународним или 

домаћим скуповима, индекс цитираности радова, објављени стручни радови у часописима 

или зборницима са рецензијом, оригинално стручно остварење, награде и признања, 

објављени уџбеник или објављене монографије или практикум или збирка задатака за ужу 

научну односно уметничку област за коју се бира и остале публикације од значаја);  

3. Мишљење о научним и стручним радовима учесника конкурса;  

4. Остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету (кроз менторство 

у завршним радовима, кроз менторство у докторским дисертацијама, учешће у комисијама за 

оцену и одбрану завршних радова, учешће у комисијама за одбрану докторске дисертације);  

5. Преглед елемената доприноса академској и широј заједници, у складу са чланом 4. Ближих 

критеријума за избор у звања наставника.  
 

Члан 14. 
 

Декан Факултета доставља комисији за писање извештаја пријаве учесника конкурса са 

приложеном документацијом. 

Комисија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима, са предлогом за избор 

одређеног кандидата у звање, у року од 30 дана од дана када су комисији достављене пријаве 

кандидата. 

Ако комисија не сачини извештај у року из претходног става, декан Факултета обавештава 

наставно - научно веће, које именују нову комисију 
 

Члан 15. 
 

Декан факултета, у року од пет дана од пријема извештаја Комисије, ставља извештај на увид 

јавности у трајању од 30 дана.  

Ако се на извештај који је на увиду јавности благовремено ставе примедбе, декан Факултета 

те примедбе доставља комисији са захтевом да се комисија о њима изјасни. 

Комисија се је дужна да достави одговор на примедбе на извештај у року од 15 дана од дана 

пријема.  
 

Члан 16. 
 

Декан факултета, у року од 5 дана од истека рока за пријављивање на конкурс, подноси 

захтев студентском парламенту да у року од 15 дана достави мишљење о педагошком раду 

учесника конкурса (само уколико учесник већ изводи наставу на факултету). Ако студентски 

парламент не достави мишљење о педагошком раду учесника конкурса, сматраће се да нема 

примедбе.  

Оцена студената о педагошком раду наставника утврђена је у извештају о студентском 

вредновању наставног рада, који усваја Наставно-научно веће Факултета 
 

Члан 17. 
 

Декан факултета након истека рока за увид јавности у извештај комисије, заказује седницу 

Изборног већа на којој се утврђује предлог за избор учесника конкурса у звање.  
 

Члан 18. 
 

Декан Факултета обезбеђује да изборно веће Факултета да следеће оцене: 
 

1. оцену резултата научно - истраживачког рада кандидата; 

2. оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности Факултета; 

3. оцену резултата педагошког рада кандидата; 
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4. оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању наставно – научног подмлатка  

    утврђује се на основу извештаја већа катедре и  

5. оцену приступног предавања уколико је оно Ближим критеријумима за избор у звања  

    наставника Националног савета за високо образовање Републике Србије предвиђено као   

    обавезни услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу.  
 

Члан 19. 
 

Ако учесник конкурса, до подношења пријаве на конкурс, није радио у настави на 

високошколској установи обезбеђују се само оцена резултата научног, истраживачког рада 

учесника и оцена приступног предавања.  

Ако учесник конкурса у тренутку подношења пријаве на конкурс није био у радном односу 

на високошколској установи дуже од годину дана, обезбеђују се само оцена резултата научно 

- истраживачког рада учесника и оцена приступног предавања.  
 

Члан 20. 
 

Изборно веће факултета утврђује предлог за избор у звање наставника после усвојених оцена 

из члана 18., већином од укупног броја наставника који су истог или вишег звања од звања у 

које се кандидат бира. 
 

Члан 21. 
 

Факултет Универзитету доставља: 
 

1. предлог одлуке изборног већа Факултета; 

2. извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс, а ако је у току јавног увида   

    било примедби, достављају се примедбе и одговор комисије на примедбе; 

3. оцене изборног већа Факултета из члана 18. овог Правилника. 
 

Члан 22. 
 

Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у звање наставника и ту одлуку доставља 

Факултету и учесницима конкурса. 

Учесници конкурса имају право приговора Сенату Универзитета у року од 15 дана од дана 

достављања одлуке о избору. 
 

Члан 22а. 
 

Укупне трошкове избора у звање сноси учесник конкурса (50%) и Факултет примењених 

наука (50%), који су утврђени одлуком Универзитета „Унион – Никола Тесла“ Београд. 

Учесник конкурса је у обавези да уплату изврши на текући рачун Факултета примењених 

наука пре добијања одлуке о изборном звању. 
 

Члан 23. 
 

Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан факултета, пошто 

одлука Сената Универзитета о избору постане коначна. 

Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни однос на 

неодређено време.       

Лице изабрано у звање доцента или ванредног професора стиче звање и заснива радни однос 

на период у трајању од пет година.                                                                                                          

Наставнику који је у радном односу на факултету и који је учествовао на конкурсу за избор у 

одређено звање, а не буде изабран, након истека одлуке о изборном звању и/или уговора о 

раду који је закључен приликом избора у претходно звање, декан доноси решење о отказу 

уговора о раду. 
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Члан 24.        
                                                                 

Звања наставника на Факултету су доцент, ванредни професор, редовни професор и 

наставник страног језика.   

Факултет може за потребе реализације студијских програма ангажовти наставника са друге 

високошколске установе на основу уговора о допунском раду, гостујућег професора, 

професора емеритуса и предавача ван радног односа. 
 

Члан 24а. 
 

За избор у звање ванредног професора, поред Минималних услова за избор у звање 

наставника које утврђује Национални савет за високо образовање Републике Србије утврђују 

се и ближи услови као што следи: 
 

1. Техничко – технолошко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани. 
 

2. Природно – математичко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани. 
 

3. Друштвено - хуманистичко научно поље: 
 

- Објављена 3 (три) уџбеника која представљају литературу на предметима који су 

додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 3 (три) рада у часописима категорија М23/М24/М51 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у једном другопотписани 

 

Члан 24б. 
 

За избор у звање редовног професора, поред Минималних услова за избор у звање 

наставника које утврђује Национални савет за високо образовање Републике Србије утврђују 

се и ближи услови као што следи: 
 

1. Техничко – технолошко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 
 

2. Природно – математичко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М21/М22/М23 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 
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3. Друштвено - хуманистичко научно поље: 
 

- Објављена 4 (четири) уџбеника која представљају литературу на предметима који 

су додељени наставнику у којима је првопотписани аутор и 

- Објављена 4 (четири) рада у часописима категорија М23/М24/М51 од којих је у 

најмање два првопотписани аутор, а у два другопотписани. 

 

Члан 24в. 
 

Испуњеност услова учесника конкурса се сагледава на основу референци које је остварио у 

периоду од избора у претходно звање наставника до истека рока за пријављивање кандидата 

на објављени конкурс, осим када се први пут бира у звање наставник када се узимају у обзир 

референце у периоду од претходних пет година од дана објављивања конкурса. 
 

Члан 25. 
 

Универзитет може на предлог Наставно-научног већа Факултета, доделити звање професора 

емеритуса редовном професору, који се посебно истакао својим научним радом, стекао 

међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању наставно-научног подмлатка у 

области за коју је изабран. 

Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским 

студијама другог и трећег степена у ужој научној области за коју је изабран. Професор 

емеритус има статус наставника са пуним радним временом. 

Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за извођење 

наставе. 
                                

Члан 26. 
 

Факултет може без расписивања конкурса да ангажује наставника из друге самосталне 

високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег професора, 

уколико он има изборно звање наставника, на основу кога може да изводи наставу на 

академским студијама. 

Одлуку о ангажовању гостујућег професора доноси Наставно – научно веће Факултета за 

сваку школску годину за коју постоји потреба за ангажовањем гостујућег професора. 

Наставник се у звање гостујућег професора бира на период од 5 (пет) година, а услов за 

избор у звање је познавање српског језика. 

              

Члан 27.          
     

На основу одлуке Наставно-научног већа о ангажовању гостујућег професора, декан 

закључује уговор о ангажовању, којим се уређују међусобна права и обавезе Факултета и 

гостујућег професора. 

Гостујући професор који учествује у реализацији наставног процеса има статус наставника у 

допунском раду. Ангажовање наставника у звању гостујућег професора врши се на период у 

трајању од једне школске године. 
 

Члан 28. 
 

Гостујући професор може изводити све облике наставе предвиђене студијским програмом 

основних и мастер академских студија и учествовати у научно-истраживачким пројектима 

Факултета. 
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Члан 29. 
 

Факултет може ангажовати у делу активне наставе на стручно-апликативним предметима, 

укључујући предавања и вежбе на основним и мастер академским студијама, највише до 

једне 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. 
 

Члан 30. 
 

Одлуку о озбору предавача ван радног односа доноси Наставно – научно веће на основу 

извештаја комисије о избору у звање предавача ван радног односа на период од 5 (пет) 

година. 

 Одлуку о ангажовању предавача ван радног односа доноси Наставно – научно веће 

Факултета за сваку школску годину за коју постоји потреба за ангажовањем предавача ван 

радног односа. 

Са предавачем ван радног односа декан Факултета закључује уговор о ангажовању у трајању 

од најдуже једне школске године са могућношћу продужења 
 

Члан 31. 
 

За обезбеђење квалитета дела наставе, односно предавања и вежбе из предмета на коме је 

ангажован предавач ван радног односа, одговоран је предметни наставник. 
 

Члан 32. 
 

Предметни наставник је дужан да пре почетка реализације дела активне наставе коју изводи 

ангажовани предавач ван радног односа, именованог детаљно упозна са сврхом, циљевима и 

исходима наставног предмета, начину и времену извођења наставе, као и начину вредновања 

рада студената и оцењивања на испиту. 

 

III   ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 

                                                                         Члан 33. 
 

Одлуку о расписивању конкурса за избор у звање сарадника доноси декан на начин прописан 

члановима 4.,5.,6. и 7. овог Правилника. 
 

Члан 34. 
 

Наставно – научно веће именује трочлану комисију за писање извештаја о пријављеним 

кандидатима најкасније 30 дана од истека рока за пријаву на конкурс. 

Чланови комисије су наставници факултета изабрани за ужу научну област за коју се 

сарадник бира. 
 

Члан 35. 
 

Комисија је дужна да писани извештај достави декану Факултета у року од 30 дана од дана 

именовања. Уколико комисија у утврђеном року не достави извештај, декан именује нову 

комисију. 

Извештај о пријављеним кандидатима садржи: биографске податке, преглед и мишљење о 

досадашњем научно - истраживачком раду, мишљење о испуњености услова за избор у звање 

утврђеним Законом о високом образовању и предлог за доношење одговарајуће одлуке по 

расписаном конкурсу. 

Извештај комисије ставља се на увид јавности у року од најмање 8 (осам) дана, када 

кандидати могу подносити приговор на извештај комисије. 
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Члан 36. 

 

По истеку рока за подношење приговора на извештај комисије, Наставно-научно веће 

Факултета доноси одлуку о избору у звање сарадника.  

Одлука Наставно-научног већа је коначна. 
   

Члан 37. 
 

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

Факултет може за потребе реализације наставног процеса ангажовати и сарадника ван радног 

односа, сарадника за део практичне наставе, као и сараднике са других високошколских 

установа у допунском раду. 

Поступак, начин избора и услови за ангажовање сарадника ван радног односа и сарадника за 

део практичне наставе утврђени су планираном политиком запошљавања Факултета, 

Законом о високом образовању и поступком и начином избора сарадника прописаним овим 

Правилником. 
 

Члан 38. 
 

Са  лицем изабраним у звање сарадника у настави декан Факултета закључује уговор о раду 

на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину, у току 

трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају.  

Лице изабрано у звање асистента или асистента са докторатом заснива радни однос на 

период од три године, са могућношћу продужења за још три године. 
 

Члан 39. 
 

Ако се путем конкурса за избор у звање и заснивање радног односа не изврши избор 

наставника и сарадника, Факултет може ангажовати наставнике и сараднике са других 

високошколских установа изабраних у звање за одговарајућу ужу научну област и изврши 

ангажовање на основу уговора о допунском  раду до једне трћине  пуног радног временом. 

 

IV РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

 

Члан 40. 
 

Наставници и сарадници Факултета могу бити радно ангажовани у оквиру друге 

високошколске установе до 1/3 пуног радног времена под следећим условима:  

1) да не постоји сукоб интереса са високошколском установом – подносиоцем захтева за 

давање сагласности за ангажовање наставника и сарадника Факултета; 

2) да високошколска установа – подносилац захтева има потписан Уговор о пословно – 

техничкој сарадњи са Факултетом и 

3) да се ангажовањем наставника и сарадника не ремети процес наставе и друге активности 

на Факултету. 
 

Члан 41. 
 

Наставник или сарадник не може изводити наставу у своје име и за свој рачун, као и за рачун 

другог правног или физичког лица у току радног времена на Факултету, радом ван радног 

односа или у допунском раду, у складу са прописима о раду, без претходне сагласности или 

мимо дате сагласности Наставно – научног већа Факултета. 
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Члан 42. 
 

Декан може забранити, ограничити или условити уговор којим се наставник ангажује на 

другој високошколској установи ако би се таквим уговором негативно утицало на рад 

Факултета, или ако је реч о уговору са организацијом која својом делатношћу конкурише 

Факултету. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 43. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о избору наставника и 

сарадника од 07.02.2018.године, Правилник о ангажовању предавача ван радног односа од 

25.09.2017. и Правилник о поступку, начину и условима давања сагласности наставницима и 

сарадницима Факултета примењених наука – Ниш за рад у другим високошколским 

установама од 07.02.2018. године 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

          
 

 
 

 
 


