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На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» 

бр. 88/2017,73/20018, 27/2018- др.закон 67/2019 и 6/2020), члана 10А. Статута 

Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину 01-601 од 13.02.2020. године , 

Наставно-научно веће је дана            донело 

 
ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

НАСТАВНИКА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

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

односа наставника на Техничком факултету «Михајло Пупин» Зрењанин ( у даљем 

тексту Факултет) према одредбама Закона о високом образовању. 

 
Члан 2. 

Звања  наставника   Универзитета   су  :  доцент,  ванредни  професор  и  редовни 

професор.   Наставници   у   звању   доцента,   ванредног   професора   и   редовног 

професора могу изводити наставу на свим нивима студија. 

Наставу страног језика, односно вештина, може, осим лица које има звање из става 

1. овог члана изводити и лице у звању наставника страног језика и вештина. 

Сенат Универзита у Новом Саду врши избор у звања доцента, ванредног професора 

и редовног професора у складу са Законом, Статутом и другим општим актима. 

Сенат Универзитета врши избор и у друга звања наставника у зависности од врсте 

студија које изводи Факултет, у складу са посебним општим актом Универзитета. 

 
II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 

 
Члан 3. 

1. У звање доцента може бити изабрано лице које је све 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.

http://www.tfzr.uns.ac.rs/


 

 
 

У звање доцента из поља уметности може бити изабрано лице које има високо 

образовање мастер академских студија и призната уметничка остварења. 
2. 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,  оргинално  стручно  остварење  (пројекат,  студију, патент,  оргинални  

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. 

У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које 

има високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која 

представљају самосталан допринос уметности. 
3. У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из 

става 1 и 2 овог члана има 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  оргинално  стручно  остварење,  остварене  резултате  у развоју 

научно-наставног подмлатка на Факултету, учешће у завршним радовима на 

специјалистичким и мастер академским студијама. 

У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано лице које 

има  високо  образовање  мастер  академских  студија  и изузетна  уметничка  дела 

која су значајно утицала на развој културе и уметности. 

 
Члан 4. 

За  наставника  страног  језика  и вештина  може  да  буде  изабрано  лице  које  има 

стечено високо звање првог степена, објављене или реализоване стручне радове из 

одговарајућих области и способност за наставни рад. 

У поступку избора наставника узима се у обзир мишљење студената о њиховом 

педагошком раду. Мишљење студената формира се на начин и по поступку утврђеном 

општим актом Универзитета у Новом Саду. 

 
III Поступак избора у звање наставника 

 
Члан 5. 

Наставник у звању редовног професора бира се на неодређено време, док се наставник  

у звању ванредног професора,  доцента и наставника страног језика и вештина 

бира на одређено време у трајању од 5 година.



 

 
 

Члан 6. 

1.Наставник може бити изабран у више наставничко звање пре истека времена на 

које је изабран, искључиво ако је реизабран у исто звање за исту ужу научну област 

и ако је у међувремену испунио услове за избор у више звање. 

2. Асистент може бити изабран у звање доцента пре истека изборног периода, ако 

је стекао научни степен доктора наука и испунио услове за избор у звање доцента. 

 
IV Покретање поступка 

 
Члан 7. 

Поступак за стицање звања и заснивања радног односа наставника и наставника 

страног језика и вештина на Факултету, покреће одговарајућа катедра, на начин, по 

поступку и под условима утврђеним Статутом и другим општим актима Факултета 

и Универзитета. 

Члан 8. 

Предлог за расписивање конкурса и избор у звање наставника, вишег наставника 

страног језика и вештина и наставника страног језика и вештина потврђује Изборно 

веће Факултета и доставља декану Факултета. 

Конкурс за избор у звање наставника и наставника страног језика и вештина, обавезно 

садржи одредбу о начину заснивања радног односа. 

 
Члан 9. 

Факултет  расписује  конкурс  за избор  у звање  наставника  и наставника  страног 

језика и вештина   полазећи од потребе да се наставни процес организује на 

квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

Наставник, виши наставник страног језика и вештина и наставник страног језика и 

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

Статутом  Факултета  и  заснива  радни  однос  са  пуним  или  непуним  радним 

временом. 

Члан 10. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 

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. 

Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

 
V Утврђивање предлога за избор у звање наставника 

 
Члан 11. 

Изборно веће именује Комисију за писање извештаја о кандидатима пријављеним 

на конкурс,  на предлог одговарајуће Катедре. 

Комисија се састоји од најмање три члана, од којих најмање један није у радном 

односу на Факултету. 

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

Члан Комисије не може бити наставник у пензији.



 
 
 
 

 

Члан 12. 

Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима  у року од 60 дана, од 

дана пријема конкурсне документације. 
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата и Изборно веће 

усвоји информацију да је сачињен такав извештај или ако Изборно веће донесе одлуку 

којом не предлаже ни једног кандидата за избор, Факултет расписује нови конкурс. 

Ако Комисија предложи једног од пријављених кандидата и Изборно веће усвоји 

информацију да је Комисија сачинила такав извештај, извештај се ставља на увид 

јавности. 

Члан 13. 

Ако Комисија из члана 11. овог Правилника не припреми извештај у року, дужна је 

да достави писмено образложење. Уколико аргументи и чињенице наведене у 

образложењу   нису  објективни   и   прихватљиви,   Изборно   веће   образује   нову 

комисију. 

Члан 14. 

Извештај   о   пријављеним   кандидатима   сачињава   Комисија   на   обрасцу   који 

прописује Универзитет и у њему износи своју оцену кандидата. 

Извештај   Комисије   садржи:   биографске    податке,    преглед   и   мишљење   о 

досадашњем    научном,   стручном   и   педагошком   раду,   сваког   пријављеног 

кандидата,  податке  о  објављеним  радовима,  мишљење  студената  о  педагошком 

раду и предлог за избор кандидата у одређено звање. 

 
Члан 15. 

Извештај о оцени кандидата пријављених на конкурс за избор у звања наставника, 

вишег наставника страног језика и вештина и наставника страног језика и вештина 

у научна звања, ставља се на увид јавности објављивањем у Универзитетском 

билтену. 

Члан 16. 

У поступку избора  у звања наставника  и наставника  страног  језика и вештина, 

заинтересована лица могу поднети приговор на извештај о избору у звање у року од 

30 дана од дана објављивања у билтену Универзитета. 

Приговор се подноси Изборном већу. 

Изборно веће пре одлучивања по приговору прибавља мишљење Комисије која је 

писала извештај. 

Члан 17. 

Изборно веће Факултета доноси одлуку о утврђивању предлога за избор у звања 

наставника и наставника страног језика и вештинау научна звања на начин и по 

поступку прописаном законским прописима, Статутом и другим општим актима. 

 
Члан 18. 

Изборно веће Факултета доставља Сенату Универзитета предлог за избор у звање 

наставника. 

Уз захтев из става 1.овог члана прилаже се:



 

 
 

1.   основни подаци о конкурсу на обрасцу који прописује Универзитет, 

2.   одлука Изборног већа о утврђивању предлога за избор у звање наставника, 

вишег  наставника  страног језика и вештина,  наставника  страног језика и 

вештина, 

3. извештај Комисије о пријављеним кандидатима у одговарајућем броју 

примерака, 

4.   примедбе  на  извештај  Комисије  у  току  састављања  извештаја  на  увид 

јавности, ако је било тих примедби. 

Уз  захтев  из  става  1.  овог  члана,  декан  доставља  и  мишљење  матичног 

Факултета ако је утврђени предлог за избор наставника и наставника страног 

језика и вештина на нематичном Факултету. 

Акта из овог члана Факултет доставља у електронској форми. 

 
VI Доношење одлуке о избору у звање 

 
Члан 19. 

Предлог одлуке о избору у звање наставника, наставника страног језика и вештина 

доставља се Сенату Универзитета путем надлежне службе Факултета на даље 

разматрање. 

Предлог за избор у звање  наставника, вишег наставника страног језика и вештина 

и наставника страног језика и вештина и достављена акта разматра одговарајуће 

Стручно веће Универзитета које образује Сенат Универзитета по областима наука 

и уметничким пољима. 

Стручно веће утврђује предлог за избор наставника и наставника страног језика и 

вештина. 

Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у одговарајуће звање, одлуку о 

неприхватању предлога за избор и звање наставника и наставника страног језика и 

вештина или закључак којим се тражи додатно објашњење одређених релевантних 

чињеница. 

 
Члан 20. 

Са лицима изабраним у звање, декан Факултета закључује уговор о раду у складу 

са Законом, прописима којима се регулише рад, Статутом и другим општим актима 

Факултета и Универзитета. 

 
VII  Поступак за избор у звање гостујући професор 

 
Члан 21. 

 
Поступак за избор у звање гостујући професор врши се у складу са законом и 

општим актима Факултета односно Универзитета. 

 
Члан 22. 

Поступак  избора  у  звање  гостујући  професор  покреће  декан  на  иницијативу 

Наставно-научног већа.



 

 
 

Члан 23. 

Кандидата за избор у звање гостујући професор Комисија оцењује примењујући 

минималне критеријуме за избор наставника и сарадника Факултета. 

 
Члан 24. 

Са лицем изабраним у звање гостујући професор декан закључује уговор о радном 

ангажовању на период од три године. 

 
Члан 25. 

Уколико лице изабрано у звање гостујући професор није држављанин Републике 

Србије нити има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије 

приликом  потписивања  уговора о радном  ангажовању  мора доставити  и важеће 

одобрење за привремени боравак и дозволу за рад. 

 
VIII Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 26. 

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

Факултета. 
 
 
 
 

 
Председник Савета Факултета 

проф. др Далибор  Добриловић





 


