
На основу члана  62.-71. Закона о високом образовању  («Службени гласник РС», 
бр.76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 24. и 29. Статута 
Високе техничке школе, Наставно веће Школе, на седници одржаној 24.05.2012. године 
усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

1. Основне одредбе

Члан 1.

Овим  правилником  се  одређују  критеријуми  и  поступак  за  стицање  наставних 
звања.

Члан 2.

Наставна  звања у  Школи су:  професор  струковних  студија,  предавач,  наставник 
страног језика, наставник практичне наставе и сарадник у настави.

2. Критеријуми за стицање наставних звања

2.1. Професор струковних студија

Члан 3.

У наставно звање професор струковних студија, може бити изабран кандидат који 
има научни степен доктора наука из области за коју се бира, и бар два објављена рада са  
рецензијом, у последњих пет година.

Члан 4.

Додатни критеријум  за  стицање  звања професора  су  оцена  наставно-педагошког 
рада, објављени научни радови и учешће у пројектима. Вредновање додатних критеријума 
је на основу:

- Оцене студената или процене комисије за избор у звање.
- Научних  радова и  назива публикација или конференција.
- Тачног назив пројекта, руководиоца пројекта и  инвеститора
- Уџбеници (књиге, збирке, скрипте, практикуми)
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2.2. Предавач

Члан 5.

У наставно звање предавач, може бити изабран кандидат који има научни степен 
магистра  наука  из  области  за  коју  се  бира  и  бар  један  објављен  рад  са  рецензијом  у 
последњих пет година.

У наставно звање предавач може бити изабран и кандидат који има специјализацију 
из  области  за  коју  се  бира,  и  бар један  објављен рад са  рецензијом,  у  последњих пет 
година.

Члан 6.

Додатни критеријуми за стицање звања предавача су оцена наставно-педагошког рада, 
објављени научни радови и учешће у пројектима. Вредновање додатних критеријума је на 
основу:

- Оцене студената или процене комисије за избор у звање.
- Научних  радова и  назива публикација или конференција.
- Тачног назив пројекта, руководиоца пројекта и  инвеститора
- Уџбеници (књиге, збирке, скрипте, практикуми)

2.3. Наставник страног језика и наставник практичне наставе

Члан 7.

У звање наставника  страног  језик  може бити  изабран  кандидат  који  је  завршио 
високо образовање из области за коју се бира, објављене стручне радове у одговарајућој 
области и способност за наставни рад.

Члан 8.

У звање наставника практичне наставе може бити изабран кандидат који је завршио 
високо образовање из области за коју се бира и има три године искуства у струци.

2.4. Сарадник у настави

Члан 9.

У звање сарадника у настави може бити изабран  кандидат  који има образовање 
први степен академских студија из области за коју се бира, са укупном просечном оценом 
најмање 8. 

У звање сарадника у настави може бити изабран и студент дипломских академских 
студија или специјалистичких студија из области за коју се бира, који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Са студентом сарадником у 
настави се закључује уговор о раду на годину дана, са могућношћу продужења уговора на 
још једну годину у току трајања студија.
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3. Поступак стицања наставних звања
Члан 10.

Наставна звања се бирају на период од:
- Наставно звање професор струковних студија неограничено;
- Наставно звање предавач на 5 година; 
- Наставник страних језика на 5 година;
- Наставник практичне наставе на 5 година;
- Наставно звање сарадник у настави на 1 годину.

Члан 11.
Директор Школе струковних студија расписује конкурс за избор у наставно звање, 

најкасније 6 месеци до истека стеченог звања.
Конкурс може бити расписан за избор наставника за уже области које утврди 

Наставно веће Школе.

Члан 12.

По пријави кандидата за стицање наставног звања, директор, на предлог Наставног 
већа, именује Комисију за припрему реферата и предлога за избор. 

Члан 13.

Комисију чине 3 члана, од којих су најмање два из уже области за коју се кандидат 
бира. Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања за које се кандидат бира.

Члан 14.

Комисија  за  припрему реферата  и  предлога  за  избор  подноси писмени извештај 
Наставном већу, најкасније 90 дана од пријема потребне документације за избор. Уколико 
Комисија не заврши извештај у датом року, Наставно веће бира нову комисију.

Члан 15.

Извештај комисије за припрему реферата и предлога за избор садржи: 
- биографију кандидата,
- комплетну  библиографију  кандидата,  са  пуним  референцама  груписаним  према 

категоријама радова,
- јасан опус кандидата у односу на стицање претходног звања,
- кратку анализу најважнијих радова,
- ангажовање у наставном процесу,
- закључак са предлогом за одлучивање.

Члан 16.

Потписан Извештај комисије за припрему реферата и предлога за избор се ставља 
на увид јавности, 30 дана пре подношења Наставном већу на усвајање. 
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Члан 17.

Одлуку  о  стицању  наставног  звања,  на  основу  извештаја  и  предлога  комисије, 
доноси Наставно веће. 

Члан 18.

Кандидат који није стекао услове за избор у више наставно звање Високе школе 
струковних студија, бира се у постојеће наставно звање после истека изборног периода.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
Усвајањем  овог  правилника  престају  да  важе  одредбе  Правилника  о  избору 

наставника број: 03-1/1-4, од 12. 01. 2007. године.

            

4



5


	ПРАВИЛНИК
	О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

