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Ha ocHoBy qraHa 65 3aKoHa o BrcoKoM oSpa3oBarnv ("Cn. riacHxk PC", 6p. 88/2017, 271201 S-Ap.3aKoH x
7ll2018) ) u.rnaHa 6l Craryra tDar]rre|a rexlfi.rxrx Ha]Ka on 2.7.2018. ro.qnHe. ca u3}teHaMa x
.qoaylraMa o/r l7- 10.2018 roAnrc. ll acraBH o- Ha) .rHo Behe Oax)nrera.rcxHu.tKxx HayKa y HoBoM CaAy, Ha
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HA OAItylITf,Ty TEXHI,IqI(UX HAy(A y HOBOM CA,4y
I ONIITE OIPEIEE

OBlrM flpaBxxHxrov

ype]lle cc Ha.uH llocrynar crrjrlar,a

HacraEH Ka. capalHr,r(a

I

3Ba]!a u 3acHxBa$a panHor oAHoca
ucryaxxBaqa ra OaKynrery rcxHurrkxx Ha)t(a (y Ianerv .re(cry: @aKynrer).
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2-

(l)

I,1360p y 3BaBa HacraBH Kar ,louegra- BaHpe,tHor rpo0ecopa, pe,touHor npodrecopa. npelaBaqa, Bxrxer
npe,taBa.ra u npooecopa crpy(oBHxx crlAuja Bpurn Cexar yrr Bep3 rera y HoBoM Ca,ry (y ra,BeM rexcry:

yHuBep3urer)

y clira;tJ ca 3anouov o
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orrur

Nl

ercoKoM o6pa3onal\ (y tarbeNl leRcry: 3aroH), Crarlrorr
al(r va yHxBep3urera ,r OaK\'rrera.

(2) Ccuar Yuroep:urera Bprun r36op
.rn3 ror jer ra. orHULHu HacrrBHxxa BeurxHa y
cKrany ca 3axoHoM, CrarvroM yHnBep3ut era x onurxv aKrn\ta (Da(yffeTa.
(3) I'I36opHa BeharenaprNlaHa spue OyHnuri), H36opHor Reha cDa(\,xrcra-

It6opno Behe refiaprNraHa apur u:6op ]-' 3BaBa capalHxKa: ac creHTa,
y HacraBl. capatH ri RaH palHor olHoca (,teMoHcrparop x cn,) fi
cxraly ca 3anoHoM x onrxrx\,r aKTlIMa yHxBep3urera fi Oariyirera.
(,1)

capaaHnKa

(5)

I

IacraBHo-r, ayqHo

capalHn1(4.

c rorooparoll,
caparlHuKa fipaffxqapa, y
acucreHTa

rehe @anyrrera laje car.nacHocr Ha ouyKy ll36opHor Beha o [36opy y 3Bane

(6) Наставно-научно веће Факултета врши избор у сва истраживачка звања (истраживач приправник,
истраживач сарадник, стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветник) на предлог
Изборног веће департмана, а у складу са Законом и подзаконским актом Министарства просвете,
науке и технолошког развоја о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача.
(7) Наставно-научно веће Факултета утврђује предлог у поступцима избора у научна звања: научни
сарадник, виши научни сарадник и научни саветник, а Одлуку о предлогу за избор у научно звање, са
одговарајућом документацијом, Наставно-научно веће доставља одговарајућем матичном научном
одбору и Комисији ресорног Министарства.
II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 3.
(1) Конкурс се расписује за избор у звање и за заснивање радног односа.
(2) Полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан
начин, поступак за стицање звања и заснивање радног односа, односно ангажовања, покреће Веће
катедре на начин, по поступку и под условима утврђеним законом, Статутом и другим општим
актима Факултета и Универзитета и доставља предлог изборном веће департмана коме та катедра
организационо припада.
(3) Изборно веће департмана даје мишљење на предлог Већа катедре и доставља декану Факултета
предлог за заснивање радног односа и стицање звања наставника и сарадника.
Члан 4.
Одлуку о расписивању конкурса за избор у звања и заснивање радног односа за уже научне, стручне,
односно уметничке области (у даљем текдсту: УНСУО) утврђене општим актом Факултета доноси
декан.
Члан 5.
Поступак за избор у истраживачка и научна звања покреће се на начин утврђен Законом о
научноистраживачкој делатности, општим актом о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивањунаучноистраживачких резултата истраживача, Статутом Факулета, Статутом
Универзитета и другим општим актима, без расписивања конкурса.
Члан 6.
(1) Поступак за избор у звање сарадника ван радног односа: сарадника ван радног односа
(демонстратора) и сарадника практичара, покреће се по поступку и под условима утврђеним општим
актима Факултета, без расписивања конкурса и писања извештаја.
(2) Веће катедре може да покрене поступак за избор у звања истраживача са високом стручном
спремом који нису изабрани у истраживачка и научна звања прописана Законом о
научноистраживачкој делатности на период најдуже до окончања пројекта: стручни сарадник, виши

стручни сарадник и стручни саветник, на начин, по поступку и под условима утврђених законом и
општим актима Факултета и Универзитета, и доставља предлог изборном већу департмана коме та
катедра организационо припада.
(3) Изборно веће департмана даје мишљење на предлог Већа катедре и доставља декану Факултета (4)
предлог за стицање звања из става (2) овог члана.
(4)Декан Факултета предлог доставља Наставно - научном већу Факултета.
(5) Поступак за избор у звања из става (2) овог члана се спроводи без расписивања конкурса и писања
извештаја.
Члан 7.
(1) Декан доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника и сарадника, полазећи
од потреба да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
(2) Наставник, сарадник или истраживач се бира за УНСУО утврђене општим актом Факултета и по
правилу заснива радни однос на пуно радно време.
(3)Изузетно, Факултет, као акредитивана научноистраживачка организација, спроводи поступке
избора у истраживачка и научна звања у складу са законом, општим актом о поступку, начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата, Статутом и другим
општим актима Факулета, без расписивања конкурса и без заснивања радног односа.
Члан 8.
(1) Текст конкурса се објављује у средству јавног информисања.
(2) Текст конкурса садржи: звање и УНСУО за коју се кандидати бирају; назнаку да ли се радни однос
заснива са пуним или непуним радним временом; број извршилаца; опште и посебне услове које
кандидати треба да испуне; рок за пријаву на конкурс; списак документа које кандидати обавезно
прилажу пријави на конкурс. Текст конкурса садржи и напомену да ће неблаговремене пријаве бити
одбачене.
(3) Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Члан 9.
(1) Наставно-научно веће Факултета именује Комисију за писање извештаја о кандидатима
пријављеним на конкурс (у даљем тексту: Комисија) на предлог Изборног већа департмана.
(2) Предлог из става (1) овог члана Изборно веће департмана формира на иницијативу Већа Катедре
која је матична за наведену УНСУО и организационо припада том департману, а у складу са општим
актима Факултета.

(3) За спровођење поступка избора у истраживачка и научна звања Комисију именује
Наставно-научно веће Факултета, а на предлог Изборног већа департмана, а на иницијативу Већа
катедре која је матична за наведену УНСУО.
Члан 10.
(1) У поступку избора у наставна или научна звања Комисију чини најмање 3 (три) члана која су
изабрана у звање за област којој припада УНСУО за коју је конкурс расписан. Обавезно се у
Комисију именује најмање 1 (један) члан који је у радном односу на другом факултетету или научном
институту.
(2) У поступку избора у сарадничка и истраживачка звања Комисију чини најмање 3 (три) члана, од
којих бар 1 (један) члан у радном односу је на Факултету техничких наука и организационо је
распоређен на други департман.
(3) Чланови Комисије морају бити у истом или у вишем звању од звања за које се избор врши.
(4) Члан Комисије може бити наставник у пензији.
Члан 11.
(1) Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Извештај) у складу са
Законом, подзаконским актима и општим актима Универзитета и Факултета, у року од 60 (шездесет)
дана од дана пријема конкурсне документације, а уколико има пријављених кандидата за које је
утврђена обавеза држања приступног предавања, овај рок износи 90 (деведесет) дана од дана пријема
конкурсне документације.
(2) Напидсан и потписан Извештај у три примерка, као и електронска верзија непотписана у пдф
формату доставља се надлежној стручној служби.
(3) По достављању Извештај се ставља на увид јавности у складу са овим Правилником и општим
актима Универзитета.
(4) Ако у поступку за избор у звања наставника Комисија не предложи ни једног од пријављених
кандидата, а Изборно веће департмана и Наставно - научно веће Факултета усвоје такав извештај,
декан о томе обавештава Сенат Универзитета и дужан је да распише нови конкурс за избор
наставника.
(5) Кандидати из става (4). овог члана који су се пријавили на конкурс имају право приговора у складу
са Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета. Одлука по приговору је коначна.
(6) Ако у поступку за избор у звања сарадника комисија не предложи ни једног од пријављених
кандидата, а Изборно веће департмана и Наставно - научно веће Факултета усвоје овакав извештај,
декан расписује нови конкурс за избор сарадника.
(7) Кандисати из става (6) овог члана који су се пријавуили на конкурс имају право приговора у
складу са Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета. Одлука по приговору је
коначна.

(8) Уколико кандидат достави непотпуну или неразумљиву пријаву на конкурс Комисија ће
обавестити кандидата да отклони недостатак у року који не може бити краћи 8 (осам) дана од дана
достављања обавештења уз упозорење на правне последице ако то не учини.
Члан 12.
(1) Ако Комисија не припреми извештај у року дужна је да достави писмено образложење Изборном
већу департмана.
(2) Уколико Изборно веће департмана оцени образложење као основано одредиће нови рок за
подношење извештаја.
(3) Рок из става (2) овог члана не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке
Изборног већа департмана.
(4) На одлуку Изборног већа департмана о продужењу рока за подношење извештаја сагласност даје
Наставно-научно веће Факултета.
(5) Уколико Изборно веће департмана оцени образложење као неосновано предложиће састав нове
Комисије Наставно-научном већу Факултета.
Члан 13.
(1) Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника и сарадника сачињава
Комисија на обрасцу који утврђује Универзитет.
(2) Извештај о пријављеним кандидатима за избор у научна и истраживачка звања сачињава Комисија
у складу са Законом и подзаконским актима.
Члан 14.
(1) Извештај о оцени кандидата пријављених на конкурс за избор у звања наставника ставља се на
увид јавности објављивањем на интернет страници Универзитета у трајању од 30 дана.
(2) Извештај о оцени кандидата пријављених на конкурс за избор у звања сарадника ставља се на увид
јавности објављивањем на интернет страници Факултета у трајању од 7 (седам) дана.
(3) Извештај о кандидатима за избор у истраживачка звања учиниће се доступним јавности, најмање
30 дана пре доношења одлуке Наставно-научног већа Факулета, објављивањем на интернет страници
Факултета.
(4) Извештај о кандидатима за избор у научна звања учиниће се доступним јавности, најмање 30 дана
пре доношења одлуке Наставно-научног већа Факулета, објављивањем на интернет страници
Факултета и оглашавањем у средствима јавног информисања.

Члан 15.
(1) У поступку избора у звања наставника, научна и истраживачка звања заинтересована лица могу
поднети приговор на извештај о избору у звање у року од у 30 (тридесет) дана од дана објављивања на
интернет страници Универзитета, односно Факултета.
(2) У поступку избора у сарадничка звања заинтересована лица могу поднети приговор на извештај о
избору у звање у року од 7 (седам) дана од дана објављивања на интернет страници Факултета.
(3) Приговор на извештај комисије доставља се у штампаном облику Изборном већу департмана у
складу са општим актом Универзитета.
(4) Изборно веће пре одлучивања по приговору прибавља мишљење Комисије која је писала
извештај.
(5) Одлука Изборног већа доставља се Наставно-научном већу Факултета на давање сагласности.
Члан 16.
(1) На основу предлога Комисије Изборно веће департмана предлаже, а Наставно-научног веће
Факултета утврђује предлог одлуке у поступцима избора у наставничка и научна звања на начин и по
поступку прописаним Законом, Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета.
(2) Одлуку о избору у звања сарадника доноси Изборно веће департмана, а Наставно-научно веће
Факултета даје сагласност на ту одлуку.
(3) Наставно-научног веће Факултета доноси одлуку о избору у истраживачка звања, а на предлог
Изборног веће департмана на начин и по поступку прописаним Законом, Правилником о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача,
Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета.
Члан 17.
(1) Декан Факултета доставља захтев Сенату Универзитета за избор у звање наставника на обрасцу
који прописује Универзитет.
(2) Уз захтев из става (1) овог члана, декан доставља:
 одлуку Изборног већа департмана и Наставно - научног већа Факултета 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
 приговоре на извештај ако је приговора било у току стављања извештаја на увид јавности,
мишљење Комисије о наводима из приговора, одлуке Изборног већа департмана и Наставно научног већа Факултета у поступку по поднетом приговору и друга релевантна документа.
(3) Акта из става (2) овог члана декан доставља и путем електронске поште.
(4) Наставно-научно веће Факултета доставља надлежној комисији ресорног Министарства одлуку о

предлогу за избор у звања: научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник.
(5) Уз одлуку о предлогу из става захтев из става 5. овог члана, Наставно - научно веће Факултета
доставља у потребном броју фотокопија и електронском облику и:
 утврђен предлог надлежног већа за стицање научног звања кандидата;
 извод из записника са седнице надлежног већа, на којој је утврђен предлог одлуке за стицање
научног звања;
 извештај комисије образоване ради спровођења поступка за стицање научног звања;
 диплому о стеченом научном степену доктора наука или уверење о одбрањеној докторској
дисертацији (до промоције кандидата);
 одлуку о стицању претходног научног звања (код избора у више научно звање или реизбора у
научно звање);
 доказ да је извештај био доступан научној јавности у року предвиђеном Законом;
 резиме извештаја о кандидату за стицање научног звања;
 списак и фотокопије објављених радова.
IV ПОСТУПАК ОЦЕНЕ КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ НА КОНКУРС
Члан 18.
Оцењивање испуњености услова за кандидате врши Комисија, ценећи сваки појединачни прописани
односно предвиђени елемент, услов односно критеријум за избор (у овом Правилнику се означавају
као: елементи или услови или критеријуми), и коначно, све предвиђене елементе заједно, као целину,
и даје своје независно и стручно мишљење односно предлог за избор у звање.
Члан 19.
(1) Приликом оцењивања испуњености услова за избор у звања наставника и сарадника Комисија
примењује услове прописане Законом, Минималним условима за избор у звања наставника на
универзитету, које је утврдио Национални савет за високо образовање, Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Правилником о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.
(2) Приликом оцењивања испуњености услова за избор у научна и истраживачка звања Комисија
примењује критеријуме из закона и правилника који уређују научноистраживачку делатност.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ
Члан 20.
(1) Изборно веће департмана може донети:
1.
одлуку о избору у звања сарадника по утврђеном предлогу Комисије;
2.
предлог одлуке о избору у звања наставника, истраживача или у научна звања по утврђеном
предлогу Комисије;
3.
одлуку да се не изабере кандидат за избор у звања сарадника по утврђеном предлогу
Комисије;
4.
предлог одлуке да се не изабере кандидат за избор у звања наставника, истраживача или у
научна звања по утврђеном предлогу Комисије.
(2) Изборно веће департмана доноси одлуку о избору у звање, односно предлог одлуке већином

гласова укупног броја чланова који имају право гласа за дати избор.
(3) Приликом доношења одлуке односно предлога из става 1. овог члана потребно је да седници
присуствује најмање две трећине чланова Изборног већа департмана, који имају право гласа за дати
избор.
(4) Уколико Изборно веће департмана оцени да су за ваљано одлучивање потребна додатна
образложења или документација, донеће закључак о одлагању доношења одлуке и одредити рок за
допуну предлога који не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана доношења закључка.
(5) Изборно веће департмана своју одлуку, односно предлоге одлуке доставиће Наставно-научном
већу на даље разматрање.
Члан 21.
Наставно-научно веће Факултета даје сагласност на одлуку о избору у звања сарадника, утврђује
предлог одлуке за избор у звања наставника и за избор у научна звања и доноси одлуку о избору у
истраживачка звања.
Члан 22.
(1) Наставно-научно веће Факултета може:
1.
потврдити предлог одлуке, односно дати сагласност на одлуку о избору у звање
предложеног кандидата;
2.
вратити предлог одлуке, односно одлуку на преиспитивање Изборном већу департмана.
(2) Уколико Наставно-научно веће Факултета оцени да су за ваљану одлуку потребне додатне
информације, донеће закључак о одлагању доношења одлуке о утврђивању предлога, односно давања
сагласности, у ком случају ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи од 30
(тридесет) дана од дана доношења одлуке.
(3) Одлуку о утврђивању предлога, односно давања сагласности о избору у звања доноси Наставнонаучно веће Факултета већином гласова чланова који имају право да одлучују.
Члан 23.
(1) Кандидат који није изабран у звање сарадника може Наставно-научном већу изјавити приговор
путем Изборног већа департмана у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
(2) Изборно веће департмана дужно је прибавити мишљење Комисије. Комисија може да прихвати
или одбије наводе из приговора.
(3) Поступак по поднетом приговору води се у складу са законом којим се регулише управни
поступак.
(4) Коначну одлуку у поступку по поднетим приговорима на одлуку о избору у звања сарадника или у
истраживачка звања доноси Савет Факултета.

Члан 24.
(1) У поступцима по приговору на одлуку о избору у звања сарадника или у истраживачка звања
Наставно-научно веће Факултета може усвојити наводе из приговора и донети одлуку о избору у
звање кандидата који је у првостепеном поступку одбијен.
(2) Ако Савет Факултета одбије приговор као неоснован и донесе коначну одлуку да се предложени
кандидат не изабере у звање сарадника или у истраживачко звање, Факултет покреће нови поступак
избора.
Члан 25.
(1) Предлог одлуке о избору у звање наставника доставља се Сенату Универзитета путем надлежне
службе Факултета на даље разматрање.
(2) Предлог одлуке о избору у научна звања надлежна служба Факултета доставља надлежном
министарству.
(3) Обавештење о одлуци и давању сагласности на исту о избору у звања сарадника доставља се
кандидатима пријављеним на конкурс путем надлежне службе Факултета.
Члан 26.
Одлука о избору у звање наставника и сарадника ступа на снагу даном закључења уговора о раду.
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СА ЛИЦИМА ИЗАБРАНИМ У ЗВАЊЕ
Члан 27.
(1) Са лицем изабраним у звање уговор о раду закључује декан у складу са Законом, Статутом и
другим општим актима Факултета и Универзитета.
(2) Лица која су први пут изабрана у звање наставника и сарадника ступају на рад почетком школске
године, односно почетком летњег семестра, осим у изузетним случајевима.
Члан 28.
(1) Наставник који је изабран у звање редовног професора и у звање професора струковних студија,
заснива радни однос на неодређено време.
(2) Са лицем изабраним у звање наставника и наставника страног језика односно вештина осим лица
изабраних у звање из става ( 1) овог члана, закључује се уговор о раду на период од пет година.
(3) Запослени изабран у звања асистента и асистента са докторатом заснивају радни однос на три
године, са могућношћу продужења за још три године.
(4) Асистент може бити изабран у звање асистента са докторатом или у звање доцента пре истека
изборног периода, ако је стекао научни степен доктора наука, односно доктора уметности и испунио
услове за избор у звање.
(5) Асистент са докторатом може бити изабран у звање доцента пре изборног периода ако је испунио
услове за избор у звање доцента.

(6) Могућност продужења уговора о раду из става (3) овог члана односи се и на асистенте који су
стекли научни назив доктора наука, односно доктора уметности.
(7) Запослени изаберан у звање сарадника у настави заснива радни однос на период од годину дана, са
могућношћу продужења уговора о раду у складу са законом. Сарадник у настави може бити изабран у
звање асистента пре истека анекса уговора о раду којим је изабраном продужен радни однос, односно
пре истека другог изборног периода, ако је испунио услове за избор у звање асистента.
(8) Са лицем изабраним у звање сарадника у настави из уметничког поља уговор о раду се закључује
на период од годину дана, уз могућношћу продужавања уговора за још једну годину.
(9) Са лицима изабраним у истраживачка или научна звања уговор о раду се закључује на период
трајања звања одређен одредбама закона којим се уређује научноистраживачка делатност, а најдуже
до завршетка периода реализације научноистраживачког пројекта, осим ако је поступак избора у звање
спроведен без заснивања радног односа.
(10) Са предавачем ван радног односа закључује се уговор о ангажовању у трајању утврђеном општим актом Универзитета,
са могућношћу продужења.
(11) Са лицем изабраним у звање сарадника ван радног односа(демонстартора и сл.) закључује се уговор о ангажовању у
трајању од једне школске године, са могућносшћу продужења за још једну школску годину.
(12) са лицем изабраним у звање сарадника практичара закључује се уговор о ангажовању у трајању од једне школске
године, са могућношћу продужења.
Члан 29.
(1) На предлог Већа катедре и мишљења Изборног већа департмана, а на основу сагласности
Наставно-научног већа Факултета, декан са лицем изабраним у звање сарадника може да закључи
анекс уговора о раду, односно уговора о ангажовању, чиме се продужава радни однос, односно
ангажовање, без расписивања конкурса и спровођења поновног поступка за избор у звање, а у складу
са Законом и општим актима Факултета.
(2) Веће катедре предлог за продужење радног односа и периода избора у звање упућује Изборном
већу департмана најраније 90 дана пре дана истека уговора о раду са лицем изабраним у звање
сарадника.
(3) Изборно веће департмана одлуку о пределогу из става (2) овог члана доставља Наставно - научном
веће.
Члан 30.
(1) Приликом покретања поступка за избор у научна звања лица која по окончању поступка неће
засновати радни однос на Факултету, подносилац захтева, односно Изборно веће департмана које
покреће овај поступак, обавезно доставља и доказ о извршеној уплати трошкова спровођења
поступка у складу са општим актима Факултета, у супротном се иоступак избора не може даље
спроводити.

(2) Трошкове поступка из става (1) овог члана сноси лице које је поднело захтев за избор у звањс или
послодавац гдс заинтересовано лице има заснован радни однос.
(3) Приликом покретања поступка за избор у научна звања лица за која се по окончању поступка
избора. а на бази сагласности ресорног Министарства, односно финансијера пројекта планира
заснивање радног односа на Факулету, Изборно веће департмана које покреће овај посгупак, обавезно
доставља доказ о извршеној уплати трошкова спровођења поступка у складу са општим актима
Факултета, у супротном се поступак избора не може даље спроводити.
(4) Приликом покретања поступка за избор у научна звања лица који имају заснован радни однос на
Факултету, а која су стекла услове за избор у научно звање и за која се на бази сагласности ресорног
Министарства, односно финансијера пројекта, планира заснивање радног односа у научном звању,
Изборно веће департмана које покреће овај поступак, обавезно доставља доказ о уплати трошкова
спровођења поступка у складу са општим актима Факултета, у супротном се поступак избора не може
даљс спроводити.
(5) Трошкове поступка из става (3) и (4) овог члана сноси департман који покреће поступак, који ће
се рефундирати департману по заснивању радног односа са изабраним кандисдатом.

VI ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР
Члан 31.
Поступак за избор у звање гостујући професор врши се у складу са Законом и посебним општим
актом Универзитета.
Члан 32.
Кандидата за избор у звање гостујући професор Комисија оцењује примењујући минималне
критеријуме за избор наставника и сарадника Универзитета утврђене Правилником Универзитета.
Члан 33.
(1) Са лицем изабраним у звање гостујући професор декан закључујс уговор о ангажовању за
извођење наставе за једну школску годину, у складу са Законом, Статутом Факултета и Универзитета
и другим општим актима Факултета и Универзитета.
(2) Гостујући професор може изводити свс облике наставе на студијама другог и трећег степена
(предавања, вежбе, семинаре, консултације и др.) и обављати исгште из предмета који припадају
УНСУО за коју је ангажован, учествовати у научно-истраживачким пројектима Универзитета
односно факултета и у процесу усавршавања млађих наставника и научника, односно уметника.
(3) Уговор из става (1) овог члана закључује се под условом да је претходно прибављена сагласност
установе у којој се лице налази у сталном радном односу.
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Ca,I],. Ha 52. .e,1unqn o,1p*uro.] .qaHa 15.7-2020

rrPABr'Ir'lH'IK o I'I3ME}I-{MA rr,lo[yHAr'IA r]pAIrrJ'IHr.rnA
o rrocrvnKv 3A crxIrdILE
3BAILA II SACHIIBAILE PAIHOT OAHOCA HACTABHIIITA,
CAPANHI,{KA U UCTPA)i(UBAILA
HA OAI{Y]'ITtrTY TEXHIITIKI,IX HAYITA Y HOBOI,I CAIY
Il.rraH L

I !on).$tie IIpAIlU.rlHl,IK O [OCIynKy 3A Ct ]1llA]tE 3BA16A H
3ACHIlBAll']E PAIItlof orHocA HACTABHIIKA, cApArHuKA
I1 IJcrpAlnuBAqA HA
OAKyJI'IETy TEXII{q(UX fiAyKAy I.IOBOM CAJIy
eoner na ce]lHuuu oapxaHol 295.2019
(v
OBunl,,npaB nHrxoM verLa ce

r:l
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r): Jlp. Br,..H ri/.

Lhafl 28. crats (1) u (5) npaBr:rHr.rJ{a
Koln rrac!:
"(1) ActrcreHr Moxe 6nr.x l:a6pan 1..rsa}I,c a.,.,",ra ca
xorroparoNt xilrl ) iBartre noueHra npe ncrer€ xs6opHor
ncprola aroje cre(ao ria!{Hrl creaer noriropa ,a)Kai o!HocHo
)ror{ropa )r\relHocrr , xcr}ruo }cnoBe 3a tl36op
!.
(5) Ac crem carollroparoNI Moxe 6m, r'r3a6paH y
3Barhe !o(ema npe n?dopnor nepuola axoje ucnyrrro yoroee:a
r{35op y
3BaBe

,1o

ueHra.,,

(4) AcucreHr rv,o,kc 5 rr1 ra6paH 3BaH,e acucreHra ca.loxroparov
)
npe r.Jcaelia xr6opHor nepnora a(o
ie crerao
HaycHn crenefi nomopa rra)t(a. oIHocHo ]1orr.f,t
JlerHorr!1. llrn)Hto 1.rou. .ro r]Orp ) 3salbe acxcreHra ca

(5) Ac(crerr ca iLomoparou rrtl acxcreHr rojx je rrc(ro
Ha)trHr creneH roKropx Hallta olHocHo ,,lor{ropa
)venrocrx Moxe 6urx u3a6paH ) rBame norerlra axojeErobap,rsa u:oopru n"prlao y rBasy acr{creHra
rnx
acficreflra ca jlonroparoru n xcnymaBa ycnoRe 3a lBarne
louema. a n?v3erHo, Moxe!a 611c r:a6par y.:aane
,coqeHra ll Hario H j etrH or l36opEor nepx ola y 3Bany ac,rcreHTa
r rrJ ac, creHTa ca ltoKroparo\I, axo e t{jay,rlo
J
ycnoBe 3e iJ36op v 3tsaH,e ,loqeH,It. no o:tJlU HacTaBHo-Hav,lHor
Rcha , y, np"rrorrf
no., ,"nur".,,
"r.r"a
9,rarr i.
OcTarre o,Ipert6c IpaBx,lurka ocTaj), He]l3Njc}5eHe.
qnat,1.
OBai npatsxnHxli o6jaB.rr,),je ce Ha ornacHoj 1e6rn Oa{yr,rera
Ha /raH roHorxerla. clyna ra cHar ocMor
itaHa
_y
laHa o6jaB,1I]Bar6a, a oSjaBrhe ce JJ Ha qHrcDHer cTpa lruu Oa(ljtre.ra
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