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На основу члана 46.  Статута  Факултета здравствених и пословних 
студија, Универзитета Сингидунум, а у вези члана 74. Закона о високом 
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018), члана 13. 
Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на 
Универзитету Сингидунум, Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 24.09.2019.  донoси, 

 
П Р А В И Л Н И К 

                 О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА 

 ФАКУЛТЕТУ ЗДРАВСТВЕНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА,  
УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ  

 

ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ	
 

Члан 1. 
Овим Правилником се ближе уређује поступак избора у звање сарадника 

и поступак утврђивањa предлога кандидата за избор у звање наставника на 
Факултету и ангажовање наставника на другој Високошколсој установи. 

Члан 2. 
 Звања наставника на Факултету јесу: предавач, виши предавач, професор 

струковних студија, наставник страног језика, наставник вештина, 
доцент, ванредни професор и редовни професор. 

 Избор у звање наставника страног језика и наставника вештина врши се 
на период од пет година. 

 Избор у звање предавача, вишег предавача, доцента и ванредног 
професора врши се на период од пет година. 

 Избор у звање професора струковних студија и редовног професора врши 
се на неодређено време. 

 Након истека периода од пет година наставник може поново бити 
изабран у исто звање или у више звање. 

 Наставник може бити биран у исто звање више пута.  
 Наставник који је поново изабран у звање предавача, вишег предавача, 

доцента или ванредног професора може бити изабран у више звање пре 
истека периода од пет година. 

Члан 3. 
У звање наставника може бити изабран кандидат који испуњава услове 

прописане Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о 
условима и поступку избора наставника и сарадника на Универзитету 
Сингидунум и овим Правилником. 



 
 

 

 
Члан 4. 

Конкурс за заснивање радног односа и избор наставника, за уже области 
утврђене општим актом факултета,  расписује се: 

- за избор наставника за ужу област непокривену наставником, 
- за избор наставника за ужу област на којој наставу изводи наставник 

чији се изборни период завршава најкасније за шест месеци, 
Одлуку о расписивању конкурса доноси декан Факултета на предлог 

одговарајућег департмана. 
Конкурс се расписује за избор у одређено звање, а за сва звања се може 

расписати у случају из става 1. алинеје 1. овог члана најкасније шест месеци пре 
истека времена на које је наставник биран а окончаће се у року од девет месеци 
од дана расписивања конкурса. 
 

Члан 5. 
Комисију за избор у звање, од најмање три члана, именује Наставно-

научно веће Факултета која припрема извештај о пријављеним кандидатима. 
Чланови комисије из става 1. овог члана именују се из реда професора 

исте или сродне уже области за коју се наставник бира, у звању које не може 
бити ниже од звања у које се наставник бира. 

Комисија подноси извештај Наставно-научном већу надлежном за избор 
у звања наставника, са предлогом кандидата за избор и предлогом звања за које 
тај кандидат испуњава услове. 

Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и 
сажетак реферата, морају садржати све тражене елементе за избор у звање, 
који пак морају бити образложени. 

Чланови комисије за писање реферата изјашњавају се о квалитету 
кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то 
потврђују својим потписом. 

Члан 6. 
Испуњеност услова за избор у звање наставника оцењује се на основу 

остварених и мерљивих резултата у складу са Правилником о условима и 
поступку избора наставника и сарадника на Универзитету Сингидунум који 
прописује јединствене минималне услове за стицање звања наставника на 
УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ у Београду и критеријуме за оцену резултата 
научно-истраживачког рада, односно уметничког рада кандидата за избор у 
звање наставника и сарадника који се примењује и на Факултет здравствених и 
пословних студија, као чланицу Универзитета Сингидунум. 
 

Члан 7. 
На предлог Наставно-научног већа Факултета може се ангажовати у делу 

активне наставе, укључујући предавања и вежбе, на првом и другом степену 
студија, највише до трећине часова наставе на предмету у току семестра, 
предавач 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. 



 
 

 

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на 
стручно-апликативним предметима. 

Руководилац департмана предлаже Наставно-научном већу Факултета 
лице за ангажовање у својству предавача ван радног односа. 

Са предавачем ван радног односа закључује се уговор о ангажовању у 
трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења. 

 
ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 
 ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 8. 

 Пријаве кандитата на конкурс из члана 4. се достављају Комисији за 
избор у звање која проверава да ли кандидати  испуњавају  услове из члана 6.  
овог Правилника. 
 Кандидати који се пријаваљују на конкурс дужни су да приложе следећу 
документацију: 
 Пријаву на Конкурс са јасном назнаком за које послове се конкурише, 
 CV / Биографију, 
 Списак објављених радова (аутор, назив рада, издавач, место и година 

издања / страна у часопису или некој другој публикацији), 
 Копије радова (чланак, књига, ...), 
 Уверење о држављанству (оригинал или оверену копија), 
 Извод из МК рођених (оригинал или оверену копија), 
 Оверену копију дипломе основних студија, 
 Оверену копију дипломе магистарских/мастер студија, 
 Оверену копију дипломе специјалистичких студија, 
 Оверену копију дипломе докторских студија, 
 Копију личне карте, 
 Потврду МУП-а о неосуђиваности (оригинал или оверену копију), 
 Копије сертификата и сл. 

 Пријава кандидата који није доставио наведену документацију неће се 
узети у разматрање. 
 

Члан 9. 
Наставно-научно веће Факултета утврђује Предлог за избор наставника и 

исто са Извештајем комисије за избор у звање доставља Сенату Универзитета 
Сингидунум најмање седам дана пре одржавања Сената. 

Ако Наставно-научно веће Факултета не утврди предлог кандидата за 
избор у звање наставника, декан расписује нови конкурс. 
 

Члан 10. 
Одлуку о избору наставника доноси Сенат Универзитета Сингидунум. 



 
 

 

Члан 11. 
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и 

сажетак реферата, ставља се на увид јавности и објављује се на званичној 
интернет страници универзитета до окончања конкурса. 

 
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА  

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
 

Члан 12. 
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив 

магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија. 
У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни 

назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности. 
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има 

научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности и 
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, односно уметничка остварења. 

У звање наставника страног језика, односно наставника вештина може 
бити изабрано лице које има стечено високо образовање првог степена, 
објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности, и 
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, односно уметничка остварења. 

У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова 
из претходног става има и више научних радова од значаја за развој науке, у 
ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, односно више уметничких остварења у уметничкој 
области оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним, односно 
уметничким пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну, односно уметничку област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. 

У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова 
из претходног става има и већи број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, односно већи број признатих уметничких 
остварења значајних за развој уметности, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, 
остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама. 



 
 

 

Ближи услови за стицање звања наставника утврђени су Правилником о 
условима и поступку избора наставника и сарадника на Универзитету 
Сингидунум. 

 
 

ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Члан 13. 
На Факултету се могу бирати сарадници у следећа сарадничка звања: 

сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.  
Избор сарадника на Факултету обавља Наставно-научно веће Факултета, 

без конкурса, на предлог департмана/катедре коме припада ужа научна област 
за коју се кандидат бира. 

  Департман/Катедра подноси предлог Наставно-научном већу у писаном 
облику. 

Предлог садржи: име кандидата који се предлаже, основне биографске 
податке о кандидату, укупну просечну оцену са којом је кандидат завршио 
студије првог степена (за кандидата који се предлаже за избор у звање 
сарадника у настави). Односно укупну просечну оцену са којом је кандидат 
завршио претходне нивое студија и оцену да испуњава услове за избор 
прописане одредбом члана 72. ст.2. Закона о високом образовању ( за избор у 
звање асистента). 

Са лицем изабраним у звање сарадника у настави декан закључује уговор 
о раду на период до годину дана, уз могућност продужавања уговора за још 
једну годину у току трајања студија другог степена, а најдуже до краја школске 
године у којој се студије завршавају. 

Са лицем изабраним у звање асистента, декан закључује уговор о раду на 
три године, са могућношћу продужавања за још три године. 

Услови за избор сарадника 
 

Члан 13. 
 У звање сарадника у настави на студијама првог степена може се бирати 
студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија, 
који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8). 

Изузетно, Факултет може да изабере у звање сарадника у настави на 
студијама првог степена и студента мастер струковних студија или 
специјалистичких струковних студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8). 

Факултет бира у звање асистента, студента докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 

Под условима из претходног става Факултт може изабрати у звање 
асистента и магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа 
бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом 
специјализацијом. 



 
 

 

Факултет може да бира у звање асистента са докторатом лице које је 
стекло научни назив доктора наука и које показује смисао за наставни рад. 
 
 

Сарадници ван радног односа 
 

Члан 14. 
 Високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног 
односа (демонстратор и сл.) за помоћ у настави на студијама првог степена, 
студента студија првог, другог или трећег степена, под условом да су на 
студијама првог степена студија остварили најмање 120 ЕСПБ бодова са 
укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 

Одлуку о избору обавља Наставно-научно веће Факултета, без конкурса, 
на предлог департмана/катедре коме припада ужа научна област за коју се 
кандидат бира. 

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у 
трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још 
једну школску годину. 

  
Сарадник за део практичне наставе 

Члан 15. 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван 
Факултета, Факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа 
(сарадник практичар, клинички асистент и сл.) лице запослено у установи где 
се део практичне наставе реализује. 

Избор сарадника практичара, клиничког асистента и сл. на Факултету 
обавља Наставно-научно веће Факултета, без конкурса, на предлог 
департмана/катедре  коме припада ужа научна област за коју се кандидат 
бира. 

 
 

РАД НА ДРУГИМ САМОСТАЛНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

 

Члан 16. 

Ради спречавања сукоба интереса и одржавања квалитета наставе, 
наставник, односно сарадник Факултета може закључити уговор којим се радно 
ангажује на другој високошколској установи у Републици или у иностранству, 
само уз претходно одобрење стручног органа високошколске установе у оквиру 
које има заснован радни однос. 

Наставник, односно сарадник који изводи наставу из клиничких 
предмета на факултету који реализује студијске програме у области 
медицинских наука, може закључити уговор о радном ангажовању у 



 
 

 

здравственој установи која је наставна база тог факултета уз претходно 
одобрење стручног органа факултета. 
 Захтев за давање сагласности подноси заинтересовано лице Наставно-
научном већу Факултета, у писаном облику. 
 Наставно-научно веће Факултета  дужно је да донесе одлуку у року од 15 
дана од дана подношења захтева. 

 
 

Завршне одредбе 
 

Члан  17. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
Даном почетка примене овог Правилника, престаје да важи Правилник о 

условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултету 
здравствених, правних и пословних студија,  број I-140/3/2017 од 28.11.2017. 
године 

 
 
У Ваљеву, 24.9.2019. године                                                            ДЕКАН 
 
                                                                                            ________________________ 
                   Проф. др Филип Ђоковић 
 
 

Број: I-114/7/2019 
Датум: 24.9.2019. године 

Огласна табла 
24.09.2019. 


