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На основу члана 46.  Статута  Пословног факултета Ваљево, Универзитета 
Сингидунум Београд, а у вези члана 65. став 7. Закона о високом образовању 
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005,  100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013,  99/2014, 45/2015 (Aутeнтичнo тумaчeњe), 68/2015), 
члана 13. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на 
Универзитету Сингидунум, Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 28.1.2016. донoси, 

 
П Р А В И Л Н И К 

                 О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ПОСЛОВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

ВАЉЕВО УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ БЕОГРАД 
 

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: наставник страног језика, доцент, 

ванредни професор и редовни професор. 
• Избор у звање наставника страног језика врши се на период од пет 

година 
• Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од пет 

година. 
• Избор у звање 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 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, 
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- за избор наставника за ужу област на којој наставу изводи наставник 
чији се изборни период завршава најкасније за три месеца, 

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. 
 

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, уколико је конкурс био расписан за сва звања. 

Комисија подноси извештај у року који не може бити дужи од 15 дана од 
дана њеног именовања. 

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. 

Ако комисија не поднесе извештај у року утврђеном у ставу 4. овог члана, 
Наставно-научно веће разрешиће чланове комисије и именоваће нове чланове. 
Рок из става 4. овог члана почиње тећи од дана именовања нове комисије 

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 Пословни факултет 
Ваљево као чланицу Универзитета Сингидунум. 

 
ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 
 ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 7. 

 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, 
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 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 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 8. 
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 9. 
Одлуку о избору наставника доноси Сенат Универзитета Сингидунум. 

 
Члан 10. 

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 11. 
За доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора 

наука и научне односно стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама из уже научне области из које се бира у звање. 

За ванредног професора може бити изабрано лице које, поред услова из 
става 1. овог члана, има више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области за коју се бира - објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира, и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима и учешће у 
завршним радовима на студијама првог и другог степена. 

За редовног професора може бити изабрано лице које, поред услова из 
става 1 и става 2 овог члана, има: већи број научних радова из области за коју се 
бира, који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у 
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међународним и водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник, монографију, или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно наставног подмлатка на 
Факултету, учешће у завршним радовима на дипломским, специјалистичким 
и/или докторским 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 12. 
На Факултету се могу бирати сарадници у следећа сарадничка звања: 

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

без конкурса, на предлог департмана/катедре којој 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 или демонстратора 
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. 

Члан 13. 
Факултет мoжe изaбрaти у звaњe сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa 

(дeмoнстрaтoрa и сл.) зa пoмoћ у нaстaви нa студиjaмa првoг стeпeнa, студeнтa 
aкaдeмских студиja првoг или другoг стeпeнa, студeнтa интeгрисaних 
aкaдeмских студиja, или студeнтa струкoвних студиja првoг или другoг стeпeнa, 
кojи je нa студиjaмa првoг стeпeнa oствaриo нajмaњe 120 EСПБ бoдoвa сa 
укупнoм прoсeчнoм oцeнoм нajмaњe 8 (oсaм). 

Сa лицeм из стaвa 1. oвoг члaнa зaкључуje сe угoвoр o aнгaжoвaњу у 
трajaњу oд нajдужe jeднe шкoлскe гoдинe. 

Зa пoтрeбe рeaлизaциje дeлa прaктичнe нaстaвe, кoja сe рeaлизуje вaн 
Факултета, Факултет мoжe изaбрaти у звaњe сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa 
(сaрaдник прaктичaр, клинички aсистeнт и сл.) лицe зaпoслeнo у устaнoви гдe 
сe дeo прaктичнe нaстaвe рeaлизуje. 
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АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ 

Члан 14. 

Наставник, односно сарадник који има закључен уговор о раду са 
Факултетом може закључити уговор којим се радно ангажује на другој 
високошколској установи ван Факултета, само уз претходно одобрење 
Наставно-научног већа Факултета. 

Захтев за давање сагласности подноси заинтересовано лице, у писаном 
облику Наставно-научном фећу Факултета. 

Приликом одлучивања о захтеву, Наставно-научно веће ће посебно 
оценити да ли је радно ангажовање наставника у другој високошколској 
установи у сукобу са интересом матичне установе, и да ли се тим ангажовањем 
угрожава редовно одвијање и обављање наставе.  

Наставно-научно веће је дужно је да донесе одлуку у року од 15 дана од 
дана подношења захтева. 

 
Члан  15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту 
Факултета, а примењиваће се на конкурсе расписане за избор у звање 
наставника од 1. октобра 2016. године. 

Даном почетка примене овог Правилника, престаје да важи Правилник о 
условима и поступку избора наставника и сарадника на Пословном факултету 
Ваљево,  број I-106/1/2015 од 26.11.2015. године 

 
 
У Ваљеву, 28.1.2016. године                                                             ДЕКАН 
 
                                                                                            ________________________ 
        Проф. др Оливера Николић 
 
 

Број: I-8/12/2016 
Датум: 28.1.2016. године 
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