УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА
И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
(пречишћен текст)

Донет на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 23.1.2006. године
Ступио на снагу: 31.1.2006.
Измене и допуне 27.12.2013; 3.3.2016; 8.9.2016. и 7.12.2017.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Број: 01-163/12
Датум: 7.12.2017. године
На основу члана 75 став 7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
88/2017) и члана 73 став 1 тачка 14 и члана 148 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет
Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године, измене и допуне 23. март 2012.
године, 11. октобар 2012. године, 26. фебруар 2013. године и 15. новембар 2013. године, 30.
маја 2014. године, 4. јуна 2015. године 29.јануара 2016. године и 27. фебруар 2017. године),
Сенат Универзитета у Новом Саду на седници одржаној 23. јануара 2006. године, са изменама
и допунама од 27. децембра 2013. године, 3. марта 2016. године 8. септембра 2016. године и 7.
децембра 2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА
И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) обавља избор наставника у
звање доцента, ванредног професора и редовног професора.
Универзитет обавља избор и у друга звања наставника у складу са врстом студија које
изводе факултети, у складу са посебним општим актом Универзитета.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 2
Поступак за стицање звања наставника Универзитета (у даљем тексту: наставник) и
заснивања радног односа наставника на факултету у саставу Универзитета (у даљем тексту:
факултет) покреће факултет под условима, на начин и по поступку који су утврђени статутом и
другим општим актима факултета до усаглашавања ових аката са новим Статутом и другим
општим актима Универзитета, ако нису у супротности са овим правилником.
Изборно веће факултета, департмана или одсека (у даљем тексту: изборно веће)
утврђује предлог за избор у звање наставника.
Факултет расписије конкурс за избор у звање наставника за ужу научну односно
уметничку област, по правилу, за сва звања и, по правилу, за заснивање радног односа са
пуним радним временом.
Изузетно, декан може закључити уговор о раду са наставником са радним временом
краћим од пуног радног времена ако је наставник засновао радни однос на другом факултету
Универзитета 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 изборно веће оцени да
кандидат из објективних разлога није у могућности да на факултету заснује радни однос са
пуним радним временом.
Наставници и сарадници који изводе наставу из клиничких предмета остварују радни
однос са пуним радним временом поделом радног времена између високошколске установе и
одговарајуће здравствене установе.
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Наставници и сарадници из става 3 овог члана имају статус наставника и сарадника са
пуним радним временом на високошколској установи.
УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 3
Изборно веће доноси одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање
наставника на основу предлога комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на
конкурс (у даљем тексту: комисија).
Достављени извештај комисије из става 1 овог члана ставља се на увид јавности
објављивањем на интернет страници Универзитета у трајању од 30 дана.
Примедбе на извештај комисије из става 1 овог члана достављају се у штампаном
облику изборном већу у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности.
Председник изборног већа у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
примедби доставља поднете примедбе комисији на изјашњење.
Комисија је дужна да се изборном већу у року од 15 дана од дана пријема примедби,
изјасни на примедбе из става 3 овог члана.
Изборно веће је приликом доношења одлуке о утврђивању предлога кандидата за избор
у звање наставника дужно да размотри примедбе из става 3 овог члана и изјашњење комисије
из става 5 овог члана и образложи разлоге усвајања, односно неприхватања примедби.
Наставник може бити изабран у више наставничко звање пре истека времена на које је
изабран ако је реизабран у исто звање за исту ужу научну област и ако је у међувремену
испунио услове за избор у више звање.
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.
ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 4
Декан факултета доставља захтев Сенату Универзитета за избор у звање наставника на
обрасцу који чини саставни део овог правилника.
Уз захтев из става 1 овог члана, декан доставља:
- одлуку изборног већа о утврђивању предлога за избор у звање наставника
- извештај комисије о пријављеним канидатима на конкурс за избор у звање наставника
и заснивање радног односа на прописаном обрасцу
- достављене примебе на извештај и изјашњење комисије на примедбе, ако их је било у
току стављања извештаја на увид јавности.
Уз захтев из става 1 овог члана, декан доставља и мишљење матичног факултета ако је
утврђен предлог за избор наставника на нематичном факултету.
Акта из става 2 овог члана декан доставља и путем електронске поште.
ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 5
Акта факултета из члана 4 став 2 овог правилника разматрају одговарајућа стручна већа
која образује Сенат Универзитета по областима наука (у даљем тексту: стручно веће) ради
доношења закључка о утврђивању предлога Сенату Универзитета за избор у звање наставника.
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Проректор за наставу у сарадњи са стручном службом на Универзитету одређује које је
стручно веће надлежно да разматра одлуку о утврђивању предлога изборног већа факултета за
избор у звање наставника.
Одговарајуће стручно веће процењује да ли је поднети захтев из његовог делокруга.
Уколико стручно веће оцени да захтев не припада научној, односно уметничкој области за коју
је надлежно о томе обавештава ректора и у договору са ректором упућује га надлежном
стручном већу. Ако је поднети захтев из надлежности два или више стручних већа, захтев
разматра свако стручно веће посебно, а ако стручна већа утврде различите предлоге,
усаглашавају ставове на заједничкој седници.
Стручно веће утврђује за сваки семестар најмање два термина у току месеца за
одржавање седница. Распоред одржавања седница председник стручног већа доставља
деканима факултета.
Стручно веће одлучује доношењем закључка о утврђивању предлога за избор
наставника већином гласова укупног броја чланова стручног већа, јавним гласањем, под
условом да су на седници присутна најмање два члана стручног већа која су изабрана у звање
наставника за исту или сродну научну област.
Стручно веће, по правилу, одлучује на седницама. Позив за седницу са актима из члана
4 став 2 овог правилника доставља се члановима стручног већа путем електронске поште.
Стручно веће може донети одлуку да чланови стручног већа гласају путем електронске
поште уз верификовано гласање сваког члана стручног већа. Ако сви чланови стручног већа
гласају “ЗА” утврђивање предлога за избор у звање наставника, председник стручног већа
потписује закључак и упућује га Сенату Универзитета. Ако један или више чланова стручног
већа гласају “ПРОТИВ” предлога, председник стручног већа заказује седницу ради
усаглашавања ставова и доношења одговрајућег закључка.
Ако стручно веће донесе закључак којим не прихвата одлуку о утврђивању предлога
изборног већа за избор кандидата у звање наставника, председник стручног већа доставља
овакав закључак са образложењем разлога због којих није прихватило утврђени предлог за
избор наставника, изборном већу да преиспита своју одлуку и изјасни се о наводима из
образложења закључка стручног већа. Ако изборно веће потврди првобитну одлуку, стручно
веће се изјашњава о новој одлуци изборног већа и председник стручног већа доставља
целокупан материјал Сенату Универзитета ради доношења одлуке за избор у звање.
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Члан 6
О броју стручних већа, груписању научних области у оквиру истог стручног већа, броју
чланова стручног већа, избору председника и заменика председника стручног већа као и
избору чланова стручног већа одлучује Сенат Универзитета на образложен предлог ректора.
За сваку научну област у оквиру истог стручног већа, бира се, по правилу, исти број
чланова и најмање по три члана из сваке научне области сврстане у исто стручно веће.
Председник и чланови стручног већа бирају се из реда истакнутих научних радника, по
правилу, у звању редовног професора.
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НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Члан 7
Поред доношења одлуке о утврђивању предлога за избор у звање наставника
Универзитета, стручно веће утврђује предлог за доношење, односно за измену и допуну
студијских програма факултета и Универзитета, предлаже чланове комисије у поступку за
признавање страних високошколских исправа у складу са посебним општим актом
Универзитета и има друге надлежности утврђене Статутом и другим општим актима
Универзитета.
Поступак доношења закључака о утврђивању предлога из става 1 овог члана, једнак је
поступку из члана 5 овог правилника.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 8
Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у одговарајуће звање наставника, одлуку о
неприхватању предлога за избор у звање наставника или закључак којим се тражи додатно
појашњење одређених релевантних чињеница.
Одлуку из става 1 овог члана, Сенат Универзитета доноси већином гласова укупног
броја чланова Сената Универзитета, јавним гласањем.
Ако Сенат Универзитета не усвоји закључак стручног већа, дужно је да својим
закључком образложи разлоге и наложи стручном већу да преиспита свој закључак. Ако
стручно веће остане при свом првом закључку, коначну одлуку доноси Сенат Универзитета
двотрећинском већином гласова укупног броја чланова Сената Универзитета, по правилу
јавним гласањем, а на седницу Сената Универзитета се позива и председник стручног већа.
У року од 15 дана, декан факултета може уложити приговор са образложењем и
предлогом да Сенат Универзитета преиспита своју одлуку. Сенат одлучује о приговору у року
од 30 дана од дана подношења. Одлука по приговору је коначна.
Ректор обавља промоцију наставника изабраних у звање редовног професора.
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
Члан 9
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан у складу са
Законом о високом образовању, прописима о раду, статутом и другим општим актима
факултета и Универзитета.
Лице изабрано у звање наставника за ужу научну односно уметничку област на
Универзитету, које има закључен уговор о раду на једном факултету, може засновати радни
однос за исту ужу научну односно уметничку област на другом факултету у истом звању без
покретања поступка за избор.
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НАСТАВНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Члан 10
Ако се путем конкурса за избор у звање и заснивање радног односа не изврши избор
наставника, факултет може ангажовати наставника другог факултета изабраног у звање за исту
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ужу научну област, ван радног односа, на основу уговора о ангажовању у допунском раду до
1/3 радног времена, за једну школску годину.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11
Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања.Објављивање ће се
извршити достављањем Правилника факултетима и на огласној табли Универзитета.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку давања
сагласности на Одлуку факултета о избору у звање наставника који је донело Наставно-научно
веће Универзитета у Новом Саду 17. марта 2003. године.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Душан Николић
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ОБРАЗАЦ – 1/1
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
(НАЗИВ ФАКУЛТЕТА)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
I Подаци о кандидату предложеном за избор у звање наставника
1. Име и презиме кандидата:
2. Звање и ужа научна област за коју је кандидат изабаран:
3. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање:
4. Кандидат се први пут бира у звање:
II Подаци о предлогу за избор у звање
1. Предлог звања:
2. Ужа научна област:
3. Радни однос са пуним или непуним радним временом:
III Подаци о предлогу за избор у звање
На основу одлуке декана ___________________ (назив факултета) објављен је конкурс за избор
наставника у звање _________________ за ужу научну област ________ на
___________________________________(назив департмана и/или факултета). Конкурс је
објављен у листу __________ дана ________ године.
На објављени конкурс пријавиo се кандидат/кандидати: ____________ .
Одлуком _______________ већа______________________________________ (назив органа који је
именовао комисију) број _______________ од ___________ године именована је Комисија за
писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у
следећем саставу:





______________________, (име и презиме, звање, институција, назив уже научне области)
______________________,
______________________,
______________________,

Комисија за писање извештаја је дана ____________ године доставила _________ већу
___________________________________(назив департмана и/или факултета), извештај број
_____ од _________ године у коме је утврдила предлог да се _____________ изабере у звање
__________________.
Извештај Комисије стављен је на увид јавности ___________ године, објављивањем на интернет
страници Универзитета у Новом Саду, у Билтену бр _____ од _______ године.
*На извештај Комисије, у току увида јавности, ___________________________ (име и презиме
подносиоца примедбе) поднео/ла је примедбе број ___ од __________ године, које је Комисија
размотрила и Изборном већу ___________________________________ (назив департмана и/или
факултета), доставила изјашњење на поднете примедбе број __________ од ________________
године, у ком је остала при предлогу да се __________________________ изабере у звање
__________________.
* Попунити уколико су током увида јавности поднете примедбе на извештај односно предлог за
избор у звање

Изборно веће ___________________________________(назив департмана и/или факултета) на
седници одржаној ________ године утврдило је резултате:
- научноистраживачког oдносно уметничког рада кандидата,
- рада у настави
- рада у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка – менторства,
односно руковођења израдом завршних радова студената и
- ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности факултета.
На седници ____________ већа ___________________________ (назив органа који је утврдио
предлог), oдржаној ___________ године утврђен је Предлог одлуке о избору ___________ у звање
___________________.
IV Подаци о извештају Комисије
1. Датум стављања на увид јавности:
2. Начин (место) објављивања:
3. Примедбе на извештај односно предлог за избор у звање:
V Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор у звање и заснивање радног односа
наставника вођен у свему у складу са статутом Факултета, статутом Универзитета и другим
општим актима Универзитета и Факултета.
ДЕКАН

НАПОМЕНА:
Уз овај захтев, декан доставља:
1. Одлуку изборног већа о утврђивању предлога за избор у звање
2. Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
3. Примедбе на извештај комисије и изјашњење комисије на примедбе, односно предлог за
избор у звање

