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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И 
ТРЕНЕРА  

Суботица, Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870 

Пиб: 100847552, жиро рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482,                                                         

шифра делатности: 8542, е-маил: vsovsu@gmail.com, web: www.vsovsu.rs 

На  основу  члана  64.ст. 11, члана  65.ст.1,6  и  7, члана  66.  ст.л  и  3  и  члана 68.ст.2  

Закона о високом образовању  ( Сл.гл.РС бр. 76/05) и члана 111.  Статута, Савет   Високе  

шкколе струковних студија  за  образовање  васпитача  у  Суботици,  на  седници  одржаној  

дана  16.11 2007. године,  донео  је                                                           

 

- Измене и допуне –бр.  760-03/08 од 19.03.2008. године 

- Измене и допуне –бр.1150-05/13 од 15.11.2013. године 

- Измене и допуне –бр.1007-01/15 од 10.07.2015. године 

- Измене и допуне –бр. 382-01/17 од 16.03.2017. године 
 

 

 

                                           П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К   
 

о  условима, начину  и  поступку  стицања  звања  и  заснивања  радног односа  

сарадника и  наставника 

( ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ) 

 

 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан  1. 

                      Овим Правилником  о условима,  начину  и  поступку  стицања звања  и  

заснивања  радног односа сарадника  и  наставника  ( у даљем тексту: Правилник)  уређују 

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

поступак заснивања радног односа сарадника и наставника у  Високој  школи струковних 

студија за образовање васпитача (у даљем тексту: Школа), рад на другим високошколским 

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

сарадника и наставника Школе. 

 

 

II   ЗВАЊА  САРАДНИКА  И  НАСТАВНИКА  ШКОЛЕ 

 

 

Члан 2. 

               Звања  сарадника у Школи су:  сарадник  у  настави и асистент. 

    Сарадници ван радног односа у Школи су: Клинички асистент, сарадник 

практичар и сарадник демонстратор.                    

 Звања  наставника Школе јесу:  наставник страног језика, наставник практичне 

наставе, наставник вештина, предавач  и  професор  струковних  студија. 
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III  ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  ИЗБОР  У  ЗВАЊЕ  САРАДНИКА  И  НАСТАВНИКА 

 

 

1. Сарадник  у  настави 

1 а. Асистент 

 

Члан  3. 

                        У звање  сарадника у настави  на студијама првог степена  може  бити 

бирано лице које је завршило или је студент дипломских академских или 

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

оценом најмање осам  (8). 

 

                      У звање сарадника у настави из ст. 1.  овог  члана може бити бирано лице под 

условом да није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје школа  или  примања мита  у  обављању 

послова  у  школи. 

                    Ако лице из ст.3  овог  члана има стечено звање  сарадника у настави, наставно 

веће Школе доноси одлуку  о  забрани обављања послова  сарадника у настави  и  том лицу 

престаје радни однос  у  Школи у складу са законом. 

 

Члан  3а. 

 У звање асистента може бити  изабрано лице које је студент докторских студија и 

које претходне нивое студија завршило са укупном просечном оценом најмање осам (8) и 

који показује смисао за наставни рад. 

Под истим условима Школа може изабрати у звање асистента и магистра наука, 

односно магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које има академски 

назив магистра уметности и уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко 

стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене докторске 

студије. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило 

академске студије првог степена и има дела која показују смисао за самостално уметничко 

стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер 

академске, односно декторске студије. 

У  звање асистента из ст. 1-4. Овог члана може бити бирано лице под условом да 

није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје школа или примања мита у обављању послова у 

школи. 

Ако лице из ст. 3. Овог члана има стечено звање асистента, наставно веће Школе 

доноси одлуку о забрани обављања пословс асистента и том лицу престаје радни однос у 

Школи у складу са законом. 

 

 

3б. Клинички асистент 

 

Члан  3б. 

 У збање клиничког асистентабира се лице запослено у установи односно предузећу 

са којим Школа има потписан уговор о сарадњи, које обавља послове из области за коју се 

пракса обавља ван седишта високошколске установе и има најмање VI степен стручне 

спреме и најмање три године радног искуства у струци. 
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 Клинички асистент се бира у звање и са њим се закључује уговор о ангажовању на 

једну годину са могућношћу продужења уговора. 

 

 

3в.  Сарадник практичар 

 

Члан  3в. 

 У звање сарадника практичарабира се лице запослено у установи односно 

предузећу са којим Школа има потписан уговор о сарадњи, које обавља послове из области 

за коју се пракса обавља ван седишта високошколске установе и има нјмање VI степен 

стручне спреме и најмање три године радног искуства у струци. 

 Сарадник практичар  се бира у звање и са њим се закључује уговор о ангажовању 

на једну годину са могућношћу продужења уговора. 

 

 

3г.  Сарадник  демонстратор 

 

Члан  3г. 

У звање сарадника демонстратора за помоћ у настави на студијама првог степена 

бира се студент који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са 

просечном оценом најмање 8 (осам) и показује смисао за наставни рад. 

 Предност имају студенти који су и сами прошли вежбе на предметима на којима се 

ангажују у матичној установи. 

 Са лисем ис става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од 

најдуже једне школске године , без могућности продужења. 

 

 

                         2.  Наставник  страног  језика 

 

Члан  4. 

                         У звање наставника страног језика може бити бирано лице које има стечено 

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

способност за наставни рад, под условом да не постоје препреке у смислу одредбе чл.3. 

ст.3  и  4 овог  Правилника. 

 

 

4а.  Наставник  практичне наставе 

 

Члан  4а. 

 У звање наставника практичне наставе може бити изабрано лице које испуњава 

следеће услове: одговарајуће високо образовање, односно високо образовање првог, 

способност за наставни рад (педагошко искуство); објављени стручни, односно уметнички 

радови у одговарајућој области, најмање три године радног искуства. 

 

4б.  Наставник  вештина 

 

Члан  4б. 

У звање наставника вештина може бити изабрано лице које испуњава следеће 

услове : одговарајуће високо образовање, односно високо образовање првог степена, 

способност за наставни рад (педагошко искуство), објављени стручни, односно уметнички 

радови у одговарајућој области, најмање три године радног искуства.  
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                          3.  Предавач 

 

Члан 5. 

                          У звање предавача може бити бирано лице које има академски назив 

магистра или стручни назив специјалисте  и  способност  за  наставни  рад. 

                          У звање предавача из ст.л. овог члана може бити бирано лице под условом 

да не постоје препреке за избор, односно наставак рада у смислу одредбе чл.3.ст. 3 и 4  

овог  Правилника. 

 

 

4. Професор  струковних  студија 

 

Члан 6. 

                          У  звање  професора струковних студија може бити бирано лице које има 

научни назив доктора наука и способност за наставни рад. 

                          У  звање професора струковних студија из ст. 1. овог члана може бити 

бирано лице под условом да не постоје препреке за избор, односно наставак рада у смислу 

одредбе чл. 3.ст. 3 и 4 овог  Правилника. 

 

 

 

      IV  ПОСТУПАК  ИЗБОРА  У  ЗВАЊЕ  И  ЗАСНИВАЊА  РАДНОГ  ОДНОСА 

 

 

1. Покретање  поступка 

 

Члан  7. 

                          Директор школе расписује конкурс за избор у звања сарадника и наставника 

за уже научне области одређене општим актом о систематизацији радних места у школи и 

за заснивање радног односа три месеца пре истека звања сарадника и наставника. 

 

                         Конкурс за избор у звање сарадника у настави и за избор у звања наставника 

расписује се за ужу научну,  по правилу, за сва звања и, по правилу, за заснивање радног 

односа са пуним радним временом. 

 

                         Изузетно, директор школе може закључити уговор о раду са наставником са 

радним временом краћим од пуног радног времена ако је наставник засновао радни однос у 

другој високошколској установи, такође са радним временом краћим од пуног радног 

времена, или ако се на  расписани конкурс за избор у звање наставника и заснивање радног 

односа пријавио кандидат који једини испуњава услове и предложен је за избор у звање, а 

наставно веће оцени да кандидат из објективних разлога није у могућности да у Школи 

заснује радни однос са пуним радним временом. 

                         Сарадници и наставници из ст.2 овог члана имају статус сарадника, односно 

наставника са пуним радним временом у школи. 

                         Пуно радно време сарадника у настави и наставника износи 40 часова 

недељно. 
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Члан 8. 

 Наставник страног језика бира се у звање и заснива радни одноос на одређено 

врама на период од 5 година. 

Наставник практичне наставе бира се у звање и заснива радни однос на одређено 

период од 4 године. 

Наставник вештина бира се у звање и заснива радни однос на одређено време на 

перио од 4 године. 

Предавач бира се у звање и заснива радни однос на одређено време на период од 5 

година. 

Професор струковних студија бира се у звање и заснива радни однос на неодређено 

време. 

  

 

                         2. Утврђивање и достављање предлога за избор у звање сарадника и 

наставника 

 

                                                        

Члан  9. 

                         Конкурс за избор у звање сарадника и наставника спроводи Комисија коју 

именује директор школе, на предлог наставног већа, у року од  15  дана од дана 

објављивања конкурса. 

                         Комисија из ст.1 овог члана припрема извештај о пријављеним кандидатима 

на конкурс за избор у звање сарадника, односно наставника, на обрасцу датом у Прилогу 1, 

који се прилаже овом Правилнику и чини његов саставни део. 

                         Комисија из ст.1 овог члана се састоји од најмање три наставника 

високошколске установе, од којих су два из стручне, односно научне области за коју се 

кандидат бира у  звање. 

                         Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања у које се кандидат 

бира. 

 

Члан 10. 

                         Комисија из чл.14.ст.1 овог Правилника сачињава извештај из чл. _11____ 

овог Правилника и доставља га наставном већу у року који не може бити дужи од  30  дана 

од дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс. 

                         Уз извештај из ст.1 овог члана Комисија доставља и предлог за избор 

одређеног кандидата са образложењем и ставовима свих чланова Комисије. 

                          Ако Комисија не припреми извештај и предлог у року из ст.1 овог члана, 

образује се нова комисија.      

                                                                                                                            

Члан  11. 

                           Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање садржи 

податке о конкурсу, комисији и кандидатима, биографске податке пријављених кандидата, 

податке о кретању и професионалном раду, о чланству у стручним и научним 

асоцијацијама, податке о наставном раду, преглед и мишљење о досадашњем научном 

раду, преглед стручних и научних радова, признања, награде и одликовања за 

професионални рад, анализу рада кандидата, мишљење о испуњености услова за избор у 

звање сваког кандидата појединачно, предлог за избор кандидата у одређено звање, те 

потписе чланова комисије. 
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                           Члан Комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са 

мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно 

разлоге због којих не жели да потпише извештај.  

Уколико извештај о избору у звање предложеног кандидата  потпише председник и један 

члан  Комисије,  извештај се сматра  позитивним  за предложеног кандидата.                                                      

                                                               

Члан  12. 

                             Извештај Комисије са предлогом за избор у звање ставља се на увид 

јавности истицањем на огласној табли школе, најмање  15  дана пре дана  доношења 

одлуке о избору у звање. 

 

 

2. Одлучивање о предлогу за избор у звање 

 

 

Члан  13. 

                            Директор школе доставља наставном већу захтев за избор у звање 

сарадника, односно наставника. 

                            Уз захтев из ст.1 овог члана доставља се извештај комисије о пријављеним 

кандидатима на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа сарадника, односно 

наставника и приговоре на извештај ако је приговора било у току стављања извештаја на 

увид јавности. 

 

Члан  14. 

                            Наставно веће разматра извештај са предлогом за избор у звање 

сарадника,односно наставника и примедбе јавности и доноси одлуку о избору у 

одговарајуће звање сарадника, односно наставника, одлуку о неприхватању предлога за 

избор у звање или закључак којим се тражи додатно појашњење одређених релевантних 

чињеница. 

                            Одлуку из ст.1  овог члана  доноси наставно веће школе доноси већином 

гласова  броја чланова  већа у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира, у 

року који не може бити дужи од  30  дана од дана достављања извештаја и предлога за 

избор у звање. 

                             Ако наставно веће не  изабере ни једног од кандидата за избор, директор 

школе је дужан да објави нови конкурс. 

                             Кандидати имају  право приговора у складу са законом, статутом, односно 

другим општим актима школе. 

                             Ако Наставно веће по поновљеном конкурсу не изабере сарадника, 

односно наставника, директор школе може изабрати једног од пријављених кандидата који 

испуњава услове за избор, али за период који не може бити дужи од годину дана. 

                             Наставник може бити изабран у више наставничко звање пре истека 

времена на које је изабран ако је реизабран у исто звање за исту ужу научну, односно 

стручну или уметничку област и ако је у међувремену испунио услове за избор у више 

звање.    

                             Приликом избора у звање наставника наставно веће је дужно да цени 

елементе утврђене у члану 65. ст.8 и 9 Закона о високом образовању. 
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3. Заснивање радног односа наставника 

 

 

Члан 15. 

                         Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује директор 

школе у складу са Законом о високом образовању,прописима о раду, статутом и другим 

општим актима школе. 

 

 

 

      VI     ОБАВЉАЊЕ  ПОСЛОВА  САРАДНИКА  И  НАСТАВНИКА ВАН  РАДНОГ   

ОДНОСА 
 

Члан 16. 

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

наставника не изврши избор сарадника,односно наставника, школа може ангажовати 

сарадника, односно наставника друге високошколске установе изабраног у звање за исту 

ужу  научну, стручну или уметничку област, ван радног односа, на основу уговора о 

ангажовању у допунском раду до 1/3 пуног радног времена, за једну школску годину. 

Ради спречавања сукоба интереса, сарадник, односно наставник високошколске 

установе може закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској 

установи само уз претходно одобрење наставног већа високошколске установе у оквиру 

које има заснован радни однос. 

 Школа може изабрати 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). 

 У звање сарадника демонстратора за помоћ у настави на студијама првог степена 

бира се студент који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са 

просечном оценом најмање 8 (осам) и показује смисао за наставни рад. 

 Предност имају студенти који су и сами прошли вежбе на предметима на којима се 

ангажују у матичној установи. 

 Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђује се општим актом 

високошколске установе. 

 Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од 

најдуже једне школске године, без могућности продужења. 

 За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван 

високошколске установе, Школа може изабрати у звање сарадника ван радног односа 

(сарадника практичара, клинички асистент и сл. ) лице запослено у установи где се део 

практичне наставе реализује. 

 У звање сарадника практичара или клиничког систента бира се лице запослено у 

установи односно предузећу са којим Школа има потписан уговор о сарадњи, које обавља 

послове из области за коју се изводи пракса ван седишта високопколске установе и има 

нјмање VI степен стручне спреме и најмање три  године радног искуства у струци. 

 Сарадник практичар бира се у звање и са њим се закључује уговор о ангажовању на 

једну годину са могућношћу продужења уговора. 

 Посебни услови за избор у звање из става 8. Овог члана утврђује се општим актом 

високошколске установе.  
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 VII   ГОСТУЈУЋИ  ПРОФЕСОР 

 

Члан 17. 

                         Школа може без расписивања конкурса да ангажује наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег 

професора, а ако је у питању потреба извођења наставе у пољу уметности, гостујући 

професор може бити и истакнути уметник. 

                          Са лицем из ст.1 овог члана директор школе закључује уговор о 

ангажовању за извођење наставе, под условима из члана 21. овог  Правилника. 

 

 

      

 VIII        ПЛАЋЕНО  ОДСУСТВО  РАДИ  СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ   

                УСАВРШАВАЊА 
 

Члан 18. 

                           Наставнику и сараднику у настави директор школе на предлог наставног 

већа може одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради стручног, 

научног усавршавања, ради стицања доктората или магистратуре или усавршавања у 

земљи или иностранству, под условом да је наставник, односно сарадник провео у настави 

на високошколској установи најмање пет година. 

 

 IX          МИРОВАЊЕ  ИЗБОРНОГ ПЕРИОДА И РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 19. 

                           Наставнику и сараднику у настави који се налази на одслужењу војног 

рока, породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради 

посебне неге детета или друге особе или боловању дужем од шест месеци, изборни период 

и радни однос се продужава за то време. 

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

конкретном случају одлучује директор школе доношењем решења. 

 

 

 X    ПРЕСТАНАК  РАДНОГ  ОДНОСА  НАСТАВНИКА 

 

Члан 20. 

                            Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је 

навршио  65  година живота и најмање  15  година стажа осигурања. 

                            Наставнику из ст.1 овог члана директор школе може продужити радни 

однос до две школске године из разлога недостатка одговарајућег кадра из области за коју 

је наставник биран у звање, доношењем решења. 

 

 

    XI   ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 21. 

                             Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку 

утврђеном за његово доношење. 
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                                                                                                                                    Прилог  1. 

 

МИНИМАЛАН  БРОЈ  БОДОВА  ЗА  ИЗБОР  У  ЗВАЊЕ 

 

                                                За избор у звање  Сарадник  у        Предавач  за  избор 

            УСЛОВИ                      сарадника      у       настави    за      у звање професора 

                                                       Настави           избор у звање 

                                                                               Предавача                                                                 

 _______________________________________________________________________    

               1                                        2                        3                                4                            

            

      Законски                           Студент    ИИ 

                                                Степена 

                                                Студије      И             Специјалиста        Доктор  наука 

                                                Степена  завршио      (минимум) 

                                                Са  мин. Оценом 

                                                Осам  (8) 

 

21 21 

 

                                          АНГАЖОВАНОСТ  У  НАСТАВИ 

 

Предавање                                                                                                       10 

Аудиторне и друге вежбе                                                10 

Колоквијум                                                                     5 

Испит                                                                                                                  2 

Скрипта                                                                                                              8 

Дипломски  (ментор или 

Члан),3 ком.     1 поен                                                                                     5 

 

                                                  ПЕДАГОШКИ  РАД 

 

Оцена  1 до  5 

Минимум  оцена 2                                                         2                                 2 

 

                                        

 

 

                               НАУЧНА  И  СТРУЧНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Објављени радови                              2                           4                                 6 

                                             Минимум  2            Минимум  4            Минимум  6 

 

П р а г                                              23                          42                               33 
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                                                                                                                       Прилог  2. 

 

УСЛОВИ  ЗА  ИЗБОР  ПРЕДАВАЧА 

 

 

                         УСЛОВИ                                     БОДОВИ               ПРИМЕДБА 

________________________________________________________________________ 

 

А  ОПШТИ  УСЛОВИ 

1.  Академски назив магистар                                   30 

                                                                                                      Обавезно по закону 

2.  Стручни назив специјалиста                                      21 

 

Б  АНГАЖОВАНОСТ  У  НАСТАВИ 

1.  Извођење аудиторних и других вежби                      10 

2.  Увођење нових вежби (мин. 2 вежбе)                     7               Оцену даје наставно  

3.  Припрема и оцењивање колоквијума                       5               веће 

4.  Припрема и штампање једног 

     практикума   (коаутор)                                            8 

 

Ц  ПЕДАГОШКИ  РАД   (максимално  10  бодова) 

1.  Педагошки рад (минимум оцена 2)                     1  до  5         Оцену дају студенти 

                                                                                                      путем  анкете 

 

Д  СТРУЧНА  И  НАУЧНА  ДЕЛАТНОСТ  (максимално  10  бодова) 

1.  Објављени радови (најмање 4 комада, 

     а сваки рад се вреднује са 1)                                   4                Оцену даје наставно 

                                                                                                        веће 

 

Напомена:   Лице које има академски назив магистар или стручни назив специјалиста и 

конкурише за избор у звање предавача, а нема наставну и педагошку праксу, бира се у 

звање предавача на период од годину дана, уз менторство професора струковних студија 

кога одређује наставно веће школе, одлуком о избору. 

Ментор предлаже наставном већу школе након годину дана избор у звање предавача или 

престанак радног односа односном лицу. 
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                                                                                                                    Прилог 3. 

 

УСЛОВИ  ЗА  ИЗБОР  ПРОФЕСОРА  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА 

 

 

 

                                    УСЛОВИ                              БОДОВИ                   ПРИМЕДБА 

    

 

А  ОПШТИ  УСЛОВ 

 

     Научни назив доктора наука                                     -                 Услов прописан  

                                                                                                          Законом 

Б  АНГАЖОВАНОСТ  У  НАСТАВИ 

1.  Извођење наставе                                                      10 

2.  Осавремењавање извођења наставе                         7 

3.  Увођење методских јединица у настави                      6 

4.   Избор на један предмет из којег није изводио 

       наставу                                                                    10 

5.   Припрема и оцењивање испита и колоквијума             2 

6.   Припрема и одштампани уџбеник                             10             Оцену даје наставно 

                                                                                                         веће 

7.   Припрема и одштампана скрипта                                  8 

8.   Припрема практикума и збирки задатака 

      и  одштампана                                                             6 

 

9.    Обезбеђење наставног подмлатка                          3 

10.  Менторство, односно учешће у комисији 

        за одбрану  завршних радова 

        ( три завршна рада   :    1 бод)                                   5 

 

Ц   ПЕДАГОШКИ  РАД 

1.   Педагошки рад (најмање оцена 2)                         1 до 5          Оцену дају студенти 

                                                                                                          путем анкете 

Д   НАУЧНА  И  СТРУЧНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

1.   Објављени  радови (најмање 6 комада,                                    Оцену даје наставно 

       а један рад доноси један бод)                                  6                веће 

 

 

Напомена:   Лице, доктор наука, које конкурише за избор у звање професора струковних 

студија, а нема наставну и педагошку праксу, бира се у звање предавача на период од                                               

годину дана уз менторство професора струковних студија кога одређује наставно веће 

школе, одлуком о избору. 

Ментор предлаже наставном већу школе након годину дана избор у звање професора 

струковних студија или престанак радног односа односном лицу. 
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                                                                                                           Прилог  4. 

 

УСЛОВИ  ЗА  ИЗБОР  САРАДНИКА  У  НАСТАВИ 

 

                           УСЛОВИ                                 БОДОВИ                 ПРИМЕДБА 

А   ОПШТИ  УСЛОВИ 

                                                Просечна 

                                                    Оцена 

1. Студент дипломских 

      академских   или           8    до   8,5             21               Услов прописан законом 

      специјалистичких 

      студија, који је студије    8,5 до   9,5             25 

       И  степена  завршио са 

       просечном оценом      изнад    9,5             30 

       најмање  8 (осам) 

 

2. Уписан на други степен 

       дипломских  студија                                     30 

 

 

     

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ    (максимално  20  бодова) 

 

1.   Објављени  радови                                           5 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                 Прилог  1. 

 

О   Б   Р   А    З   А   Ц 

ЗА  ПИСАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О  ПРИЈАВЉЕНИМ  КАНДИДАТИМА  НА  

КОНКУРС ЗА   ИЗБОР  У  ЗВАЊЕ   НАСТАВНИКА 

 

 

I   ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ  И  КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса,орган и датум доношења 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

 

      3.    Број наставника који се бира, са назнаком звања и назив уже научне, 

              односно уметничке области за коју  се расписује конкурс 

 

      4.    Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива 

             уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у  

             којој је члан комисије запослен 

 

II   БИОГРАФСКИ  ПОДАЦИ  О  КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме 

 

2. Звање 

 

3. Датум и место рођења и адреса становања 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија 

 

6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама 

 

7. Година уписа и завршетка специјалистичких,односно магистарских студија 

 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

       магистарским студијама 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе 

 

10. Наслов докторске дисертације 

 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске  дисертације 

 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству 

 

      13.   Знање светских језика, чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 

              задовољавајуће 

 

14.  Професионална оријентација, област, ужа област и уска оријентација. 
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III    КРЕТАЊЕ  У  ПРОФЕСИОНАЛНОМ  РАДУ 

 

        1.   Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

              (навести сва) 

 

IV    ЧЛАНСТВО  У  СТРУЧНИМ  И  НАУЧНИМ  АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

 

V      НАСТАВНИ  РАД 

 

         а)  Претходни наставни рад   (пре избора у звање наставника) 

 

1. Курсеви наставних предмета,називи година студија и фонд часова 

 

2. Педагошко  искуство 

 

3. Реизборност у звања 

 

4. Одржавање наставе под менторством  (обим ангажовања у часовима, 

      семестру, на предмету, са фондом часова) 

 

б)   Садашњи  наставни рад  (за избор у виша наставна звања) 

 

1. Назив предмета,година студија и фонд часова  

 

2. Увођење нових области, наставних предмета, метода у наставном процесу 

 

3. Руковођење, односно менторство  завршних радова и број радова 

 

4. Руковођење, односно  менторство специјалистичких радова и број радова 

 

5. Руковођење, односно менторство докторских дисертација 

 

6. Извођење наставе на универзитетима ван земље 

 

7. Учешће у комисијама за одбрану завршних, дипломских и специјалистичких 

радова, 

       магистарских теза и докторских дисертација 

 

ц)    Уџбеници    (наслов, аутори, година издања, издавач) 

 

d) Друга  дидактичка средства  (приручници, скрипте и слично, наслов, аутор, 

година  

        издања, издавач) 

 

e) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација 

 

         ф)     Мишљење студената школе о педагошком раду наставника, ако је формирано 

                 у складу са општим актом школе 

 

f) Остали подаци 
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VI    ПРЕГЛЕД  И  МИШЉЕЊЕ  О  ДОСАДАШЊЕМ  НАУЧНОМ , ОДНОСНО 

        УМЕТНИЧКОМ  РАДУ 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања, издавач) 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама  (наслов, аутори, година 

                  издања  и издавач ) 

 

         3.    Референце међународног нивоа   (публикације у међународним часописима, 

                међународне изложбе и уметнички наступи) 

 

4.    Референце националног нивоа у другим државама   (публикације у страним 

       националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

       спортски наступи на билатералном нивоу) 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне 

       или  колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи) 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор 

 

9. Индекс  компетентности                                                                                                                                         

                            

                                                                                                                                                                                                                                                       

VII  СТРУЧНИ  РАД    (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови) 

 

 

VIII   ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ  И  ОДЛИКОВАЊА  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД 

 

 

IX    ОСТАЛО 

 

 

X     АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА   (описати на једној страници куцаног текста !) 

 

 

XI    МИШЉЕЊЕ  О  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

        КАНДИДАТА  ПОЈЕДИНАЧНО  (описати на једној половини странице куцаног      

текста са називом звања за које је конкурс расписан) 

 

 

XII  ПРЕДЛОГ  ЗА  ИЗБОР  КАНДИДАТА  У  ОДРЕЂЕНО  ЗВАЊЕ 

 

 

                                                     

                                                                                            Потписи  чланова  комисије 
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НАПОМЕНА:   Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компетенције врше се, односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај.   

 

 

 

 

 

 

 

Овај Правилник објављен је на огласној табли Школе дана 22.11.2007.године, а ступа  на 

снагу и примењује се од  30.11.2007.године.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


