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На основу члана члана 65. став 7. Закона о високом образовању („Службени 

гласник Р. Србије“, број:76/05,100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 

84. став 1. тачка 3. и члана 85. став 5. Статута Високе технолошке школе струковних 

студија-Аранђеловац у Аранђеловцу, Савет Високе технолошке школе струковних студија-

Аранђеловац у Аранђеловцу, на седници одржаној дана 25.01.2016. године, донeло је   

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног 

односа наставника и сарадника на Високој технолошкој школи струковних студија-

Аранђеловац у Аранђеловцу (у даљем тексту: Школа) према одредбама Закона о високом 

образовању. 

 

Члан 2. 

 

 Школа врши избор у звање професора струковних студија, предавача, наставника 

страног језика, наставника вештина, асистента и сарадника у настави у складу са Законом, 

Статутом и другим општим актима. 

Члан 3. 

 

 Лице изабрано у звање предавача стиче звање и заснива радни однос на период од 

пет година. 

 Наставника страног језика  и наставник вештина стиче звање и заснива радни однос 

на период од пет година. 

 Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни 

однос на неодређено време, уз обавезу достављања извештаја о петогодишњем раду. 

 Лице изабрано у звање асистента закључује уговор о раду на период од три године, 

уз могућност продужења уговора за још три године у току трајања студија, а најдуже до 

краја школске године у којој се студије завршавају. 

 Лице изабрано у звањe сарадника у настави 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. 

 

Члан 4. 

 

 Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалцификовања јавне исправе коју издаје Школа или примања мита у обављању 

послова на Школи, не може стећи звање наставника или сарадника. 

 Ако лице из става 1. овог члана има стечено звање наставника, односно сарадника, 

Наставно веће Школе доноси одлуку о забрани обављања послова наставника, односно 

сарадника. 

 Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са законом. 

 

 

 



Члан 5. 

 

 Наставник и сарадник, изабран у звање по одредбама Закона о високом 

образовању, који је засновао радни однос на високошколској установи, може засновати 

радни однос на Школи, закључивањем уговора о раду без поновног расписивања поступка 

избора у звање за исту научну област. 

 

Члан 6. 

 

 Наставнику, односно сараднику који се налази на одслужењу војног рока, 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради посебне неге детета или друге особе, или на 

боловању, дужем од шест месеци, изборни период и радни однос се продужава за то време. 

 Право на продужење изборног периода припада и наставнику, односно сараднику 

који обавља јавну функцију, или је на неплаћеном одсуству, у складу са законом. 

 

II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАСТАВНИКА 

 

Члан 7. 

 

 Поступак за стицање звања и заснивања радног односа наставника, покреће 

директор Школе на начин, по поступку и под условима утврђеним Статутом и другим 

општим актом Школе, најкасније шест месеци пре истека времена за које је наставник 

биран. 

Конкурс за избор у звање наставника обавезно садржи и одредбу о начину 

заснивања радног односа. 

 

Члан 8. 

 

 Школа расписује конкурс за избор у звање наставника полазећи од потреба да се 

наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

 

Члан 9. 

 

 Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област, које су дефинисане 

овим Правилником и по правилу заснива радни однос на пуно радно време. 

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

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

на 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  

из објективних разлога није у могућности да на Школи заснује радни однос са пуним 

радним временом. 

Члан 10. 

 

 Конкурс се објављује јавно. 

 Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидати треба да испуне; ужу 

научну односно уметничку област за коју се бирају; назнаку да ли се радни однос заснива 

са пуним или непуним радним временом, рок за пријаву и документа која кандидати 

прилажу као доказ да испуњавају услове (извод из матичне књиге рођених, уверење о 

држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да 

кандидат није правоснажном пресудом осуђен за против полне слободе, фалцификовања 



јавне исправе коју издаје Школа или примања мита у обављању послова, оригиналну или 

оверену фотокопију дипломе, биографију, списак објављених радова, објављене и 

саопштене након последњег избора у звање). 

 Рок за пријаву кандидата на конкурс, по правилу, је 15 дана од дана објављивања 

конкурса. 

 

III ПОСТУПАК ИЗБОРА  НАСТАВНИКА 

 

Члан 11. 

 

Наставно већe Школе именује председника и чланове Комисије за писање 

извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс (у даљем тексту: Комисија) у року од 

најкасније 15 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата по објављеном 

конкурсу. 

 

Члан 12. 

 

 Комисија се састоји од најмање три наставника из истог научног, односно 

уметничког поља, за коју се наставник бира, од којих најмање један није у радном односу 

на Школи. 

 Чланови Комисије су у истом или у вишем звању од звања за које се избор врши. 

 Члан Комисије не може да буде наставник у пензији. 

 

Члан 13. 

 

 Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс 

поднесе извештај о свим пријављеним кандидатима. 

 Ако Комисија не поднесе извештај у року из става 1. овог члана, Комисија је дужна 

да достави писмено образложење Наставном већу Школе. Уколико аргументи и чињенице 

наведене у образложењу нису објективни и прихватљиви, Наставно веће на предлог 

директора образује нову Комисију. 

 

Члан 14. 

 

 Извештај о пријављеним кандидатима сачињава Комисија на обрасцу који 

прописује Школа и у њему износи своју оцену кандидата. 

 Приликом оцењивања кандидата за избор у звања наставника и сарадника 

Комисија примењује минималне критеријуме за избор наставника. 

 Извештај Комисије садржи: податке о конкурсу, комисији и кандидатима, 

биографске податке; податке о кретању у професионалном раду, чланству у стручним и 

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

научном, стручном и педагошком раду сваког пријављеног кандидата, мишљење 

директора о кандидатима, мишљење студената о педагошком раду утврђено на основу 

резултата анкете чији су садржај и начин спровођења утврђени посебним правилником; 

податке о објављеним радовима, податке о признањима и наградама за професионални рад, 

мишљење о испуњености других услова за рад утврђених законом и предлог за избор 

кандидата у одређено звање и друге податке које Комисија процени да су од значаја за 

избор кандидата. 

 

 

 



Члан 15. 

 

 Извештај Комисије ставља се на увид јавности, огласној табли Школе, на рок од 30 

дана. 

Члан 16. 

 

 У поступку избора у звања наставника заинтересована лица могу поднети приговор 

на извештај о избору у звање у року од 30 дана од дана објављивања извештаја Комисје. 

 Приговор се подноси Наставном већу Школе. 

 

IV ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА 

 

Члан 17. 

 

 Наставно веће може пуноважно да ради ако на седници присуствује најмање две 

трећине чланова Наставног већа. 

 Право да одлучују имају сви чланови Наставног већа. 

 Одлука о утврђивању предлога за избор у звање, односно извештаја о раду, доноси 

се већином гласова укупног броја чланова Наставног већа. 

 

Члан 18. 

 

 Наставно  веће пре одлучивања о предлогу Комисије разматра доспеле приговоре и 

о сваком посебно гласа, у року не дужем од 40 дана од дана достављања реферата. 

 Одлука иза става 1. овог члана, је донета ако за њу гласа већина од укупног броја 

чланова Наставног већа. 

 Ако Наставно веће одбије приговор, на истој седници се приступа разматрању и 

изјашњавању о предлогу Комисије. 

 Одлука о Наставног већа је коначна. 

 

Члан 19. 

 

 Наставно веће може тражити од Комисије да, у року од 8 дана од дана разматрања 

предлога, достави додатне податке и образложења у вези са предлогом кандидата. 

 

Члан 20. 

 

 У случају да Наставно веће усвоји приговор на предлог Комисије, Наставно веће се 

не изјашњава о предлогу Комисије, већ председавајући седницом Наставног већа 

констатује да је Наставно веће одбило предлог Комисије и о томе обавештава директора 

Школе. 

 Директор Школе доноси одлуку којом се конкурс понавља. 

 

Члан 21. 

 

 Ако Комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани конкурс 

и Наставно веће усвоји такав извештај, односно не достави Извештај, директор Школе је 

дужан да распише нови конкурс за избор, у року од 8 дана од дана усвајања одлуке 

Наставног већа. 

 

 



 

Члан 22. 

 

 Ако Наставно веће не донесе одлуку о избору кандидата којег је предложила 

Комисија, а приговора на предлог Комисије није било у року прописаном у члану 13. 

Правилника, директор Школе дужан је да распише конкурс најкасније 8 дана од дана 

правоснажности одлуке Наставног веће. 

 У року од 8 дана од дана достављања одлуке из става 1 овог члана, кандидати могу 

уложити приговор са образложењем и предлогом да Наставно веће Школе преиспита своју 

одлуку.  

Наставно веће Школе одлучује о приговору у року од 8 дана од дана подношења 

приговора.   

Одлука по приговору је коначна. 

 

Члан 23. 

 

 У случају када ни поднети приговор ни предлог Комисије не добију већину, 

гласање се понавља на наредној седници Наставног већа. 

 Наредна седница Наставног већа, на којој ће се разматрати приговор и предлог 

Комисије, мора бити заказана најкасније у року од три дана од дана одржавања седнице на 

којој нису донете одлуке о приговору, односно предлогу Комисије. 

 Уколико ни после поновљеног гласања ни један предлог не добије потребну већину 

гласова, директор Школе је дужан да распише нови конкурс. 

 

Члан 24. 

 

 Обавештење о одлуци о избору у звања наставника доставља се кандидатима 

пријављеним на конкурс путем надлежне службе Школе. 

 

V ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА 

 

Члан 25. 

 

 Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује директор Школе у 

складу са Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

VI АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 26. 

 

 Директор Школе може ангажовати наставника са друге високошколске установе, 

без расписивања конкурса, из прибављену сагласност о ангажовању у следећим 

случајевима: 

 - није изабран наставник по расписаном конкурсу на Школи; 

 - наставнику Школе, мирује радни однос у складу са Законом; 

 - наставник Школе користи право на плаћено или неплаћено одуство са рада; 

 - ако је норма часова до 30% мања од пуне норме часова; 

 - ако је наставник Школе добио оцену довољан у поступку самовредновања; 

 - ако је пролазност полагања испита мања до 30%; 

 - у случају више силе.  



VII ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 

Члан 27. 

 

 Одредбе Правилника које уређују начин расписивања конкурса, поступак избора и 

одлучивања, права кандидата за радно место наставника примењују се приликом избора 

срадника у звање асистента, осим Члана 12. став 1. Овог Правилника. 

 

Члан 28. 

 

 Директор Школе може расписати конкурс за избор у звање и заснивање радног 

односа сарадника у настави. 

Члан 29. 

  

 У случају избора сарадника Комисију могу да чине чланови из реда наставника 

Школе. 

Члан 30. 

 

 Наставно веће, већином гласова, од укупног броја чланова бира сарадника у звању 

сарадник у настави на период од годину дана. 

 

Члан 31. 

 

 Комисија је дужна да достави предлог за избор у звање сарадника у настави 

Извештај са предлогом, у року од 8 дана од дана правоснажности Одлуке о њеном 

формирању. 

 У случају да Комисија у року из става 1. Овог члана не поднесе извештај, односно 

не достави писмено образложење Наставном већу, именије се нова комисија у року од три 

дана од дана истека рока за подношење извештаја. 

 

Члан 32. 

 

 Извештај Комисије са предлогом за избор у звање сарадника у настави ставља се на 

увид јавности у року на рок од 15 дана. 

 По истеку рока из става 1. Овог члана, Наставно веће, у року од 5 дана, одлучује о 

предлогу Комисије, односно о  приговорима, ако је истих било. 

 

Члан 33. 

 

 У случају да Наставно веће усвоји приговор, или одбије предлог Комисије, или ни 

приговор ни предлог Комисије не буду усвојени, поступак избора се понавља. 

  

Члан 34. 

 

 Кандидат може уложити приговор са образложењем и предлогом да Наставно веће 

преиспита своју одлуку, у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

 Наставно веће одлучује о приговору у року од 8 дана од дана достављања 

приговора. 

 Одлука Наставног већа о приговору је коначна.   

 

 



Члан 35. 

 

 Директор Школе закључује уговор о раду са лицем изабраним на радно место 

сарадника у складу са Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом и другим 

актима Школе. 

 

VII ПОСТУПАК ИЗБОРА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 36. 

  

 Школа може за потребе реализације студијских програма ангажовати сараднике 

ван радног односа. 

 Ради подстицања студената на образовни, стручни и научни рад као и за помоћ у 

настави наставницима и сарадницима, првенствено у извођењу вежби на основним 

струковним студијама, Школа може изабрати у звање сарадника ван радног односа 

(демонстратора), (у даљем тексту: сарадник – демонстратор). 

 

Члан 37. 

 

 У звање сарадника - демонстратора може бити изабран студент треће године 

основних струковних студија Школе, који је на студијама првог степена остварио најмање 

120 ЕСПБ бодова у претходним годинама студирања, са укупном просечном оценом 

најмање 8, који је, у свакој школској години стекао најмање 60 ЕСПБ бодова.

 Приликом избора кандидата у звање сарадника - демонстратора узима се у обзир 

већа просечна оцена, а посебно из уже научне области за коју се бира, време трајања 

студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика. 

 

Члан 38. 

 

 Ради ангажовања и избора у звање сарадника - демонстратора Школа расписује 

интерни конкурс који се објављује на интернет страници Школе и огласним таблама 

Школе. 

Члан 39. 

 

 Одлуку о расписивању интерног конкурса доноси Директор Школе на предлог 

департмана. 

 Интерни конкурс садржи: звање и ужу научну област – предмет за које се расписује 

конкурс, опште и посебне услове које кандидат треба да испуни, рок за пријављивање и 

документа која кандидат прилаже, као и доказ да испуњава услове. 

 Рок за подношење пријаве је, по правилу, 7 дана од дана објављивања интерног 

конкурса. 

Члан 40. 

 

 Наставно веће именује комисију за припрему извештаја за избор сарадника - 

демонстратора од најмање три члана из реда наставника Школе. 

 

Члан 41. 

 

 Одлуку о избору сарадника - демонстратора доноси Изборно веће. 

 

 



Члан 42. 

 

 Са лицем изабраним у звање сарадника - демонстратора закључује се уговор о 

ангажовању у трајању од најдуже једне школске године. 

 

Члан 43. 

 

 Ако се сарадник - демонстратор не залаже у раду или ако застане у полагању 

испита, Директор може раскинути уговор и пре његовог истека. 

 

Члан 44 

 

Школа може изабрати у звање сарадника, ван радног односа, лице запослено у 

установи у којој се реализује део или практична настава у целости. 

 Лице из става 1. овог члана може бити изабрано на предлог помоћника директора 

за наставу, на образложени предлог Департмана и уз предходно прибављену сагласност 

установе где предложени кандидат ради. 

 Кандидат за избор у звање сарадника мора бити лице запослено на неодређено 

време у установи на пословима од значаја за реализацију стручне праксе студијских 

програма Школе. 

Наставно веће доноси одлуку о избору сарадника.  

Одлука о избору сарадника демонстратора је донета ако за њу гласа већина од 

укупног броја чланова Наставног већа. 

 

VII ПОСТУПАК ПРОДУЖЕЊА УГОВОРА САРАДНИКА. 

 

Члан 45. 

 

 Директор Школе може продужити уговор о раду са радником Школе на радном 

месту сарадника, у складу са законом. 

 Одлуку о продужењу уговора доноси Наставно веће Школе, већином гласова од 

укупног броја чланова, на предлог директора, наставника о чијем сараднику се одлучује, и 

Извештаја Комисија за самовредновање. 

 

Члан 46. 

 

 Одлука о продужењу уговора сарадника изабраном у звању асистента мора се 

донети најкасније 7 месеци пре истека уговора о раду. 

 Одлука о продужењу уговора сарадника изабраном у звању сарадник у настави 

мора се донети најкасније месец дана пре истека уговора о раду. 

 Сарадник има право жалбе на одлуку Наставног већа Школе у року од 8 дана од 

дана пријема одлуке. 

 Наставно веће разматра жалбу у року од 8 дана од дана подношења. 

 Одлука по жалби Наставног већа је коначна. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

 

 Измене и допуне Правилника врше се на начин и по поступку истим као за његово 

доношење.  

 

Члан 48. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника донетог дана 

06.03.2013. године.  

 

 

Дел. број: 01-154/1 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

У Аранђеловцу дана 09.02. 2016. године Проф. др Бранкица Луковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


