
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О АНГА
АРАДНИ

РАДН

У

АЖОВАЊ
ИКА И СА
НОГ ОДН

 

УНИВЕРЗИ

ФАКУЛТ

ПРА

ЊУ, ПРА
АРАДНИ
НОСА, НА

ИТЕТ У  БЕ

ЕТ БЕЗБЕД

АВИЛН

АВИМА И
КА ЗА П
А ФАКУЛ

Јун  2019.

ЕОГРАДУ

ДНОСТИ 

НИК  

И ОБАВЕ
РАКТИЧ
ЛТЕТУ Б

. 

У 

ЕЗАМА П
НУ НАСТ
ЕЗБЕДНО

ПРЕДАВА
ТАВУ, ВА
ОСТИ 

АЧА, 
АН 



1 

 

 

На основу члана 80, 86.  ст. 2. и 87. Закона о високом образовању („Сл.  гласник 
Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чланова 45, 105, 110. и 
111.  Статута  Факултета  безбедности,  Наставно‐научно  веће  Факултета  на  седници 
одржаној дана 21.06.2019. године доноси: 

П Р А В И Л Н И К 

о ангажовању, правима и обавезама предавача, сарадника и сарадника за практичну 
наставу, ван радног односа, на Факултету безбедности 

Члан 1. 

Овим  Правилником  уређује  се  ангажовање,  разрешење,  права  и  обавезе 
предавача  ван  радносг  односа,  сарадника  ван  радног  односа  и  сарадника  за  део 
практичне наставе ван радног односа. 

I  ПРЕДАВАЧИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 2. 

Из  разлога  пружања  практичних  знања  и  вештина  студентима,  на  Факултету 
безбедности  (у  даљем  тексту:  Факултет)  могу  се  ангажовати  стручна  лица  са 
практичним  знањима  и  вештинама  у  одговорајућој  области,  за  рад  на  стручно‐
апликативним  предметима  као  предавачи  ван  радног  односа  (у  даљем  тексту: 
Предавач).  

Предавач се може ангажовати на основним и мастер студијама у делу активне 
наставе која укључује предавања и вежбе и то највише до трећине часова наставе на 
предмету за који је ангажован. 

Члан 3. 

Предавач  ван радног односа мора имати  стечено  високо образовање најмање 
мастер  академских  студија  и  неопходна  знања  и  вештине  у  одговарајућој  области  у 
трајању  од  минимум  7  година  радног  искуства.  Такође  треба  да  показује  смисао  за 
наставни рад. 

Члан 4. 

Предавач је дужан да поступа одговорно, ради стручно и савесно реализује део 
наставе који му је поверен и да држи предавања, вежбе и консултације са студентима. 
Такође  је  у обавези да о реализованој настави извештава носиоца предмета и да му 
помаже приликом извршавања предиспитних обавеза студената. 

Предавач не може учествовати у реализацији испита. 

За обезбеђење квалитета наставе коју реализује Предавач одговоран је носилац 
предмета. То је запослени наставник на Факултету, који је Планом реализације наставе 
у текућој школској години одређен као носилац предмета. 
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Члан 5. 

На  образложену  иницијативу  управе  Факултета,  у  складу  са  стандардима 
акредитације и Планом извођења наставе, Наставно‐научно  веће  утврђује  предлог  за 
ангажовање Предавача. 

Декан закључује уговор са Предавачем на период од  једне школске године,  са 
могућношћу продужења уговора у истом трајању, у складу са потребама Факултета.  

Члан 6. 

Уколико Предавач не испуњава своје обавезе из чл. 4. ст. 1. овог Правилника или 
поступа  супротно  одредбама  члана  4.  ст.  2.  овог  Правилника,  може  му  се  отказати 
уговор о ангажовању у року од 30 дана од дана писаног обавештења о отказу уговора. 

Уколико након закључења наступе околности на страни Предавача,  а које нису 
биле  нити  су  му  могле  бити  познате  у  време  закључења  уговора,  а  које  га 
онемогућавају да испуњава своје обавезе у периоду ангажовања, дужан  je  да о  томе 
одмах у писаној форми обавести Факултет и у обавези је да обавља уговорене послове 
и задатке у периоду који не може бити краћи од 30 дана од дана обавештења. 

II  САРАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 7. 

У  циљу  подстицања  најбољих  студената  на  образовни,  научни  и  стручни  рад, 
помоћи  наставницима  и  сарадницима  у  извођењу  наставе,  односно  вежби  на 
студијама  првог  степена  и  другим  запосленим  на  Факултету  у  погледу  промоција 
Факултета,  организовања  конференција  и  других  активности,  Факултет  може 
ангажовати  сараднике  ван  радног  односа  ‐  демонстраторе  (у  даљем  тексту: 
демонстратор). 

Члан 8. 

Демонстратор се по правилу ангажује на Факултету за  једну школску годину уз 
могућност ангажовања највише за још једну школску годину у ком случају се понавља 
процедура утврђена овим Правилником, нарочито у вези са испуњењем предвиђених 
услова. 

Број  демонстратора  одређује  се  за  сваку школску  годину  имајући  у  виду  план 
организације  и  реализације  наставе.  Одлуку  о  ангажовању  демонстратора  доноси 
декан Факултета, који закључује са сваким демонстратором уговор о ангажовању. 

Члан 9. 

Демонстратор се ангажује ради: 

(1)  помагања  студентима  у  циљу  лакшег  савладавања  наставног  градива  и 
припреме презентација за вежбе као и писања семинарских радова (начин цитирања, 
писање сажетка и сл); 

(2)  помагања  наставницима  и  сарадницима  око  припрема  и  организације 
провере  знања,  испита  и  организације  извођења  вежби,  као  и  помоћи  приликом 
реализације студентске праксе. 
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(3)  помагања  управи  Факултета  у  погледу  организовања  и  одржавања 
промотивних  активности  Факултета  и  организовања  и  реализовања  домаћих  и 
међународних конференција Факултета. 

Демонстратор  не  може  изводити  предавања  или  вежбе  уместо  наставника  и 
сарадника, нити може самостално обављати провере знања и испите. 

Члан 10. 

Ради  одабира  најбољих  студената,  овим  Правилником  се  утврђују  услови  које 
мора да испуњава кандидат за избор демонстратора: 

1. Да  је  студент  мастер  или  докторских  студија,  пре  свега  Факултета 
безбедности  и/или  изузетно  другог  факултета  Универзитета  у  Београду 
уколико  се демонстратор  ангажује  за  помоћ наставницима и  сарадницама 
који  предају  академско‐образовне,  теоријско‐методолошке  или  научно‐
стручне предмете на основним академским студијама; 

2. Да је на сваком нивоу студија имао просечну оцену најмање 8; 
3. Да  је  током  основних  студија  показао  високе  квалитете  приликом 

савладавања програма и  при  томе показао нарочити интерес  за  одређене 
предмете и смисао за наставни и стручни рад; 

4. Да  није  обновио  ниједну  годину  студирања  на  мастер  и/или  докторским 
студијама,  или  да  је  у  целокупном  студирању  на  мастер  или  докторским 
студијама  само  једном  обновио  годину  у  случају  да  нема  кандидата  који 
нису ниједном обновили годину; 

5. Да  није  радно  ангажован  по  било  ком  основу  у  некој  другој  институцији, 
државном органу или предузећу (радни однос на одређено или неодређено 
време,  волонтерски  рад,  уговор  о  делу,  ангажовање  као  демонстратор  на 
другом факултету итд.), на начин који га онемогућава да у пуном капацитету 
буде  радно  ангажован  на  Факултету  као  кандидат  који  није  ангажован  у 
другој институцији.  

Члан 11. 

На  образложену  писану  иницијативу  катедре,  Комисија  за  студије  другог  и 
трећег  степена  (у даљем тексту: Комисија)  цени испуњеност  услова из члана 10.  овог 
Правилника  за  сваког  предложеног  кандидата  и  формира  листу  оних  кандидата  који 
испуњавају  услове  из  овог  Правилника  која  се  доставља  Наставно‐научном  већу 
Факултета.  

Наставно‐научно  веће  на  основу  листе  из  претходног  става  утврђује  предлог 
демонстратора  који  доставља  декану  ради  доношења  одлуке  о  ангажовању  за 
предстојећу школску годину. 

Члан 12. 

Писана  иницијатива  катедре  за  ангажовање  демонстратора  из  члана  11.  овог 
Правилника доставља се Комисији пре почетка школске године. Иницијатива мора да 
садржи  за  сваког  предложеног  кандидата:  биографске  податке,  годину  уписа  сваког 
нивоа  студија,  године  студирања на  сваком нивоу  студија,  просечну оцену на  сваком 
нивоу  студија,  а  нарочито  податак  да  кандидат  није  обновио  годину  мастер  и/или 
докторских студија (Прилог 1).  
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Члан 13. 

Демонстратору  који  избегава  обављање  послова  за  које  је  ангажован  овим 
Правилником и уговором о ангажовању или свој рад не обавља квалитетно и ажурно, 
Факултет  може  отказати  уговор  о  ангажовању  и  пре  истека  времена  за  које  је 
ангажован с тим што ће се демонстратор обавестити о престанку ангажовања 15 дана 
раније. 

Члан 14. 

Уколико  након  закључења  уговора  о  ангажовању,  код  демонстратора  наступе 
разлози  који  га  онемогућавају  да  настави  са  својим  ангажовањем  на  Факултету  у 
уговореном периоду,  дужан  је да о  томе обавести декана  у  писаном облику 15  дана 
пре планираног престанка ангажовања.   

Члан 15. 

Одлука  декана  о  ангажовању  демонстратора  објављује  се  на  огласној  табли 
Факултета и званичној интернет страници Факултета, на почетку семестра.  

Наставници, сарадници и други запослени у обавези су да студенте и друга лица 
која ће сарађивати са демонстраторима информишу о ангажованом демонстратору. 

III САРАДНИК ЗА ДЕО ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 16. 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се остварује ван Факултета, 
у звање сарадника ван радног односа ‐ сарадник практичар (у даљем тексту: Сарадник 
практичар) може се изабрати лице запослено у установи где се део практичне наставе 
реализује.  

Члан 17. 

Услови за избор Сарадника практичара су:  

1)  стечено високо образовање; 

2)  минимум  5  година  радног  искуства  на  пословима  и  задацима  из  области 
безбедности; 

3)  да је у радном односу у установи у којој у току једне школске године стручну 
праксу реализује минимум 50 студената треће и/или четврте године основних 
студија и/или студената мастер студија Факултета. 

Члан 18. 

На  образложену  иницијативу  управе  Факултета,  у  складу  са  стандардима 
акредитације  и  Планом  извођења  стручне  праксе,  Наставно‐научно  веће  утврђује 
предлог за избор Сарадника практичара. 

Сарадник практичар се бира на период од једне школске године, са могућношћу 
поновног избора,  у  складу са потребама Факултета,  с  тим што му у  случају престанка 
радног  односа  у  установи  у  којој  се  реализује  део  практичне наставе,  престаје  статус 
Сарадника практичара без обзира на трајање избора.  
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Члан 19. 

Сарадник  практичар  је  дужан  да  поступа  одговорно  и  савесно  у  складу  са 
Планом  извођења  стручне  праксе  и  да  студентима  Факултета  омогући  квалитетно 
стицање стручног знања и вештина кроз разне видове практичне обуке, користећи све 
расположиве  могућности  институције  у  којој  је  запослен  и  у  којој  се  реализује  део 
стручне праксе.  

Сарадник практичар је у обавези да о реализованој пракси извештава продекана 
за наставу. 

 Члан 20. 

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

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ангажовању 
правима и обавезама демонстратора на Факултету безбедности (пречишћени текст) бр. 
540/6 од 13.09.2016. године. 

                 Д Е К А Н 

Проф. др Владимир Н. Цветковић 
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Прилог бр. 1 

 

Иницијатива катедре_________________________________________________________ 

 за ангажовање демонстратора : 

 

1. _________________________________________________________________________,  

(Име, (име родитеља), презиме кандидата и ЈМБГ) 

 

 2.  Студент  је мастер/ докторских академских студија на_______________________ 

(Назив високошколске установе) 

 

2. Кандидат је уписао/ла основне академске студије школске __________ године, а 
дипломирао__________године. 
 

 4.  Просечна оцена на основним академским студијама ________ ;  

      Просечна оцена на мастер академским студијама      ________ ; 

 

5.  Уписао/ла  мастер    академске  студије  школске  _____________  године  а  окончао/ла 
_____________године. 

 

6.  Докторске  студије  први  пут  уписао/ла  школске  _____________  године,  а  сада  је  на 
___________ години докторских студија. 

 

7.  Радно  (ни)је ангажован у институцији______________________________________  

(Назив институције у којој је ангажован(а) 

    по основу_________________________________________________________________  
(Правни основ радног ангажовања) 

 

8. Овим се потврђује се да упркос радном ангажовању у другој институцији, кандидат може 
да се у свему ангажује на исти начин као и демонстратор који је искључиво ангажован на 
Факултету безбедности,  те да му/јој  се може отказати уговор о ангажовању уколико се 
испостави  да  то  није  могуће.  (попуњавати  само  у  случају  радног  ангажовања  у  другој 
институцији)        

Шеф катедре 

 


