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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Овај документ дефинише активности и одговорности при избору у наставна звања на
факултету / школи. Процедура се примењује при избору у сва наставна звања, сагласно
Закону о високом образовању и обавезна је за надлежне органе и лица која учествују у
поступку избора.

2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
ISO 9001:2008

7.1.
6.2.

Планирање реализације производа
Процеси који се односе на кориснике

Документа система за менаџмент квалитетом „Џон Незбит” универзитета:
- Пословник квалитета, ознаке: К.1.00.
- Упутство за оцену наставног процеса, ознаке: С.3.03
- Упутство за оцену наставног кадра, ознаке: Љ.3.01
- Поступак планирања и реализације наставе на студијама I,II и III
степена, ознаке С.2.01

3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ
Наставно особље високошколске установе - лица која остварују наставни, научни,
истраживачки и уметнички рад на високошколској установи
Звања сарадника Универзитета су: асистент и сарадник у натави.
Звања наставника Универзитета су: предавач, професор струковних студија, доцент,
ванредни професор и редовни професор.

4. ПОСТУПАК РАДА
4.1. Уводне напомене
Поступак избора у звање мора бити спроведен у складу са Правилником о избору наставника
и сарадника на „Џон Незбит” универзитету.
Наставу на Универзитету, тј. његовим факултетима чланицама не може вршити ни једно
лице које претходно није стекло одговарајући избор у звање за извођење тог облика наставе.
Предавања на основним академским или струковним студијама, академским или струковним
специјалистичким студијама као и дипломским мастер студијама имају право да изводе лица
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која су стекла избор у звање доцента, ванредног професора и редовног професора за научну
област утврђену Статутом којој предмет припада.
Предавања на докторским струдијама имају право да изводе само лица која су стекла избор у
звање редовног професора, акредитованог ментора за научну област утврђену Статутом којој
предмет припада.
Све облике вежби на првом и другом нивоу студија имају право да изводе, поред наставника,
и лица која су стекла избор у звање сарадника у настави за научну област утврђену Статутом
којој предмет припада.
Спровођење испита на првом и другом степену студија и давање коначне оцене студенту на
испиту имају лица која су стекла избор у звање доцента, венредног и редовног професора за
научну област утврђену Статутом којој припада предмет.
Спровођење испита на докторским студијама и давање коначне оцене студенту на испиту
имају лица која су стекла избор у звање редовног професора, акредитованог ментора за
научну област утврђену Статутом којој припада предмет.
Завршне радове на првом и другом степену студија имају право да воде лица која су стекла
избор у звање доцента, ванредног професора и редовног професора за научну област
утврђену Статутом којој припада пријављена тема рада.
Завршне радове на докторским студијама као и студијски истраживачки рад имају право да
воде лица која су стекла избор у звање редовног професора, акредитованог ментора за
научну област утврђену Статутом којој припада пријављена тема докторске дисертације.

4.2. Алгоритам процеса рада
Испуњени услови од
стране лица за које се
ПОЧЕТАК
покреће
Правилник о избору поступак
наставника и
сарадника
Закон о високом
образовању
АПР 10
Наставни план и
програм факултета
Декан
факултета
Покретање поступка за

избор у звање
Предлог Декана за
покретање поступка за
избор у звање

Ректор је сагласан

Ректор
универзитета

НЕ

Одлука Ректора

ДА

КРАЈ

1
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1

Одлука Ректора

Предлог Декана

АПР 20

Објављивање конкурса
Правник
Конкурс
Конкурс за заснивање
радног односа и избор
наставника
Одлука Ректора или сарадника
у звање

АПР 30

Формирање комисије за
заснивање радног односа и
избора наставника или
сарадника у звање
Одлука о формирању
Комисије за заснивање
радног односа и избор
наставника или сарадника
у звање
АПР 40

Разматрање пријава и
писање Извештаја о
пријављеним кандидатима

Наставно научно
веће факултета

Одлука о формирању
Комисије за заснивање
радног односа и избор
наставника или сарадника
Пријаве кандидата
у звање

Извештај о пријављеним
кандидатима за заснивање
радног односа и избор у
звање

Комисије за заснивање
радног односа и избор
наставника или
сарадника у звање

Извештај о пријављеним
кандидатима за заснивање
радног односа и избор у
звање

АПР 50

Разматрање Извештаја о
пријављеним кандидатима
Наставно научно
веће факултета
Одлука

Избор у звање срадника

АПР 70

Избор у звање наставника

2
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2
Извештај о пријављеним
кандидатима за заснивање
радног односа и избор у
звање

АПР 60

Разматрање Извештаја о
пријављеним кандидатима

Надлежни одбор
Сената

Одлука

Извештај није усвојен

Извештај је усвојен
КРАЈ
АПР 70

Одлука

Објављивање извештаја
Правник
Извештај о
пријављеним кандидатима
за заснивање радног
односа и избор у звање

Избор у звање наставника

Извештај о пријављеним
Избор у звање кандидатима за заснивање
срадника
радног односа и избор у
звање

АПР 80

Доношење одлуке о избору
у звање срадника у настави

Наставно научно
веће факултета

Одлука

Извештај о пријављеним
кандидатима за заснивање
радног односа и избор у
звање

АПР 90

Доношење одлуке о избору
у звање наставника

Сенат
Универзитета

Одлука
АПР 100

Одлука

Закључивање уговора о
раду

Декан факултета

Уговор о раду

КРАЈ
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4.3. Опис алгоритма процеса рада
АПР 10 Покретање поступка за избор у звање
Декан факултета покреће поступак избора у звање за запосленог на факултету када истекне
временски период на који је запослени стекао избор у звање или када постоји потреба
факултета за запосленим са вишим звањем од постојећег из дате области, а запослени је
испунио све услове за стицање вишег избора у звање. Декан факултета даје предлог у
слободној форми Ректору универзитета који исти разматра. У случају да Ректор да
сагласност за покретање поступка, процес се наставља са АПР 20 Објављивање конкурса.
У случају да Ректор није сагласан са покретањем поступка за избор у звање, а наставнику
или сараднику је истекао уговор о раду, факултет не продужава уговор о раду са запосленим.
Уколико уговор о раду запосленом није истекао, као ни период на који је запослени стекао
избор у звање, запослени наставља да обавља свој посао до момента истицања периода на
који је стекао избор у звање у постојећем звању, да би по истеку тог периода Декан поново
покренуо поступак избора у звање.
АПР 20 Објављивање конкурса
Правник саставља текст конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника
или сарадника и доставља га ИТ служби која га поставља на сајт универзитета како би био
јавно оглашен. У изузетним ситуацијама, поред оглашавања на сајту Правник може
огласисти конкурс и у средствима јавног информисања. Конкурс мора бити отворен за
пријаве кандидата 8 дана од дана објављивања конкурса и мора садржати информације о
неопходним документима које кандидати треба да приложе уз пријаву на конкурс, као и
податке о томе на кога пријаву треба адресирати.
АПР 30 Формирање Комисије за избор у звање
По закључењу конкурса на првој наредној седници наставно научног већа факултета који је
покренуо избор у звање, образује се Комисија за заснивање радног односа и избор
наставника или сарадника у звање. Комисија за заснивање радног односа и избор наставника
или сарадника у звање се састоји од најмање три наставника из научне области за коју се
врши избор, при чему сви чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања
у које се наставник бира.
АПР 40 Разматрање пријава и писање Извештаја о пријављеним кандидатима
Комисија припрема Извештај о пријављеним кандидатима за заснивање радног односа и
избор у звање у року од 30 дана од дана именовања, користећи истоимени образац ознаке:
Љ.2.01.
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Извештај Комисије садржи: биографске податке, преглед и мишљење о научном и стручном
раду кандидата, мишљење о испуњености услова кандидата за избор у звање и на радно
место наставника односно сарадника као и предлог за избор у одређено звање водећи рачуна
о критеријумима и неопходним условима за стицање избора у звање.
Избор у звање сарадника у настави на студијама првог степена може стећи студент мастер
академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање осам (8).
Избор у звање сарадника у настави из уметничког поља може стећи лице које има високо
образовање првог степена, укупну просечну оцену најмање осам (8) и најмање девет (9) из
групе предмета за коју се бира, у складу са општим актом високошколске установе, уколико
у тој области нису предвиђене дипломске академске студије.
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски,
односно научни назив и способност за наставни рад и то:
 У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или
стручни назив специјалисте.
 У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука, односно доктора уметности.
 У звање предавача и професора струковних студија из поља уметности може бити
изабрано и лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка
дела.
 У звање доцента може бити изабрано лице које, поред услова из става 3. овог члана,
има и научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама.
 У звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог степена и призната уметничка дела.
 У звање ванредног професора може бити изабрано лице које, поред услова из става 5.
овог члана, има и више научних радова од значаја за развој науке, односно уметности,
у ужој научној, односно уметничкој области, 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, 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 ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају значајан
допринос уметности.
 У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 7.
овог члана има и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој
области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на
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факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским
академским студијама.
 У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог степена и изузетна уметничка дела која су значајно утицала
на развој културе и уметности.
Комисија доставља Извештај Декану факултета који је дужан да исти стави на Дневни ред
прве наредне седнице наставно научног већа.
АПР 50 Разматрање Извештаја о пријављеним кандидатима од стране наставно
научног већа
У случају да Комисија није дала позитивно мишљење за заснивање радног односа ни за
једног пријављеног кандидата наставно научно веће може донети одлуку да понови конкурс,
како би се јавили нови кандидати уколико од постојећих наставника и сарадника не постоји
запослени који би изводио наставу на одређеним предметима. Ако од постојећих наставника
и сарадника постоји запослени који би могао по компетенцијама и постојећем фонду часова
да води одређене предмете поступак за избор у звање се обуставља.
У случају да Комисија није дала позитивно мишљење за избор у више звање за кандидата
који је наставник или сарадник на факултету, а истом је истекао уговор о раду, факултет не
продужава уговор о раду са запосленим. Уколико за кандидата који је наставник или
сарадник на факултету уговор о раду није истекао, али му је истекао период на који је стекао
избор у звање, наставно научно веће доноси одлуку о раскиду уговора о раду са запосленим
уз образложење да нису испуњени неоходни услови од стране запосленог. Ако за кандидата
који је наставник или сарадник на факултету уговор о раду није истекао, а није му истекао ни
период на који је стекао избор у звање, запослени наставља да обавља свој посао до момента
истицања периода на који је стекао избор у звање у постојећем звању, да би по истеку тог
периода Декан поново покренуо поступак избора у звање.
У случају да је Комисија писала извештај за избор у звање наставника исти се по усвајању
упућује надлежном одбору Сената универзитета на разматрање, тј. процес прелази на
наредну активност АПР 60 Разматрање Извештаја о пријављеним кандидатима од стране
надлежног одбора Сената универзитета.
У случају да је Комисија писала извештај за избор у звање срадника у настави процес
прелази на наредну активност АПР 70 Објављивање извештаја
АПР 60 Разматрање Извештаја о пријављеним кандидатима од стране надлежног
одбора Сената универзитета
Надлежни одбор Сената разматра извештај Комисије за избор у звање наставника и доноси
одлуку о његовом усвајању. Уколико Надлежни одбор Сената не усвоји извештај Комисије,
процес се враћа на АПР 30 Формирање Комисије за избор у звање.
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Уколико Надлежни одбор Сената усвоји извештај Комисије који је негативан за све
кандидате, конкурс се поништава, а Сенат доноси одлуку о даљем поступању.
У случају да је Извештај комисије позитиван и да га је Надлежни одбор Сената усвојио
процес се наставља наредном активношћу АПР 70 Објављивање извештаја.
АПР 70 Објављивање извештаја
Извештај комисије за избор у звање сарадника или наставника по усвајању се истиче на увид
јавности објављивањем на сајту Универзитета или у средствима јавног информисања на
период од 30 дана.
АПР 80 Доношење одлуке о избору у звање срадника у настави
По истеку рока увида јавности у Извештај, у случају избора у звање сарадника, наставно
научно веће Факултета одлучује о избору сарадника. На седници наставно научног већа на
којој се одлучује о избору у звање сарадника мора бити присутно најмање две трећине
чланова који имају право да одлучују.
Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја чланова који имају право
да одлучују. Гласање је по правилу јавно.
АПР 90 Доношење одлуке о избору у звање наставника
По истеку увида јавности у Извештај, у случају избора у звање наставника, надлежни одбор
доставља извештај Сенату на одлучивање о избору у звање.
Сенат одлучује о избору у звање наставника ако је присутно најмање две трећине чланова
који имају право да одлучују. Одлуку о избору у звање наставника доносе чланови Сената из
реда наставника у истом или вишем звању.
Приликом избора у звања наставника, цене се следећи елементи: оцена о резултатима
научног, истраживачког односно уметничког рада, оцена о ангажовању у развоју наставе и
развоју других делатности високошколске установе, оцена о резултатима педагошког рада,
као и оцена резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничконаставног подмлатка.
Оцену о резултатима ангажовања у развоју наставе и других делатности и оцену о
резултатима постигнутим у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног
подмлатка даје високошколска јединица у оквиру које наставник изводи наставу.
При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената.
Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја чланова који имају право
да одлучују. Гласање је по правилу јавно.
Верзија: 1
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АПР 100 Закључивање уговора о раду
Са изабраним лицем уговор о раду закључује Декан факултета на коме је покренут избор у
звање. Уговор о раду се израђује у три примерка, од којих се један архивира у досијеу
запосленог заједно са одлуком о избору у звање, други примерак се прослеђује у
финансијску службу ради регулисања примања, а трећи примерак, заједно са одлуком о
избору у звање даје се запосленом.

5. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА
За контролу примене овог поступка овлашћен је Ректор и Руководилац правне службе
универзитета. За примену поступка одговоран је Декан факултета и чланови Комисије за
заснивање радног односа и избор наставника или сарадника у звање.

6. ПРИЛОЗИ
Редни
број
прилога
6.1.

Верзија: 1

Назив прилога

Ознака

Извештај о пријављеним кандидатима за заснивање радног односа и
Љ.2.01-1
избор у звање
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УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ”
ФАКУЛТЕТ ЗА
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ
Ректор је донео одлуку о расписивању конкурса за заснивање радног односа и избора
у звање
дана
године.
за ужу научну област
Конкурс је објављен на
дана
Наставно научно веће Факултета за
је донело одлуку дана
о формирању Комисије за заснивање радног
односа и избор у звање коју чине следећи чланови:
1.
2.
3.
Име и презиме, звање, ужа научна област избора у звање, установа на којој је члан запослен

На конкурс су се пријавили следећи кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Име и презиме, тренутно звање кандидата

ПОДАЦИ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
1. Биографски подаци о кандидату
Име, име једног родитеља и презиме

Звање и година избора у звање:
Датум и место рођења:
Садашње радно место кандидата и назив установе или предузећа у којој је запослен
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студије уписао/ла је на Факултету
Универзитета
године, да би их завршио/ла
године са просеком
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под
називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање
студије уписао/ла је на Факултету
Универзитета
године, да би их завршио/ла
године са просеком
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под
називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање
студије уписао/ла је на Факултету
Универзитета
године, да би их завршио/ла
године са просеком
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под
називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Докторску дисертацију под називом
пријавио/ла је на Факултету
Универзитета
године, коју је одбранио/ла
године и тиме стекао/ла звање

Кретање у професионалном раду кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о установи, факултету, универзитету или фирми, трајању запослења и звању или радном месту

Верзија: 1

Ознака: Љ.2.01-1

Страна 2 од 7

УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ”
Булевар маршала Толбухина 8, 11000 Београд

Извештај о пријављеним кандидатима за заснивање радног односа и избор у звање

Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ

Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ

Научноистраживачки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о објављеним радовима, књигама и монографијама и о учешћу на научним пројектима.

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
КАНДИДАТА
Комисија за заснивање радног односа и избор у звање је мишљења да је кандидат

2. Биографски подаци о кандидату
Име, име једног родитеља и презиме

Звање и година избора у звање:
Датум и место рођења:
Садашње радно место кандидата и назив установе или предузећа у којој је запослен

Универзитета
године са просеком

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
Верзија: 1
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и тиме стекао/ла звање

Универзитета
године са просеком

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Универзитета
године са просеком

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Докторску дисертацију под називом
пријавио/ла је на Факултету
Универзитета
године, коју је одбранио/ла
године и тиме стекао/ла звање

Кретање у професионалном раду кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о установи, факултету, универзитету или фирми, трајању запослења и звању или радном месту

Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ
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Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ

Научноистраживачки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о објављеним радовима, књигама и монографијама и о учешћу на научним пројектима.

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
КАНДИДАТА
Комисија за заснивање радног односа и избор у звање је мишљења да је кандидат

3. Биографски подаци о кандидату
Име, име једног родитеља и презиме

Звање и година избора у звање:
Датум и место рођења:
Садашње радно место кандидата и назив установе или предузећа у којој је запослен

Универзитета
године са просеком

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Универзитета
године са просеком
Верзија: 1

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
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. Завршни рад на

степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Универзитета
године са просеком

студије уписао/ла је на Факултету
године, да би их завршио/ла
на смеру, тј. студијском програму
. Завршни рад на
степену студија под

називом
одбранио/ла је са оценом
и тиме стекао/ла звање

Докторску дисертацију под називом
пријавио/ла је на Факултету
Универзитета
године, коју је одбранио/ла
године и тиме стекао/ла звање

Кретање у професионалном раду кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о установи, факултету, универзитету или фирми, трајању запослења и звању или радном месту

Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ

Наставни и педагошки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о предметима на којима је држао/ла наставу, период у коме је држао/ла наставу и оцене од стране студената оје је добио/ла за
сваки предмет понаособ
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УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ”
Булевар маршала Толбухина 8, 11000 Београд

Извештај о пријављеним кандидатима за заснивање радног односа и избор у звање

Научноистраживачки рад кандидата
Име, име једног родитеља и презиме

Подаци о објављеним радовима, књигама и монографијама и о учешћу на научним пројектима.

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
КАНДИДАТА
Комисија за заснивање радног односа и избор у звање је мишљења да је кандидат

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗВАЊЕ
Полазећи од свега претходно изложеног, Комисија за заснивање радног односа и избор у
звање предлаже да се
изабере у звање
на Факултету за
„Џон Незбит” универзитета у
ужу научну област
Београду за

Чланови комисије:
др
др
др
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