На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“,
брoј: 76/05) и члана 119. Статута Универзитета у Београду – пречишћен текс,
(„Гласник Универзитета“, број 126/05), Научно-наставно веће Универзитета у
Београду, на седници одржаној 17.05.2006. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ
ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Члан 2.
Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора и
редовног професора, у складу са Законом, овим правилником, Статутом и
другим општим актима факултета у саставу Универзитета.
Универзитет врши избор и у друга звања наставника у зависности од
врсте студија које изводе факултети, у складу са посебним општим актом
Универзитета.
II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 3.
Поступак за стицање звања наставника Универзитета и заснивања радног
односа наставника на факултету, покреће факултет, на начин, по поступку и под
условима утврђеним статутом и другим општим актом факултета и овим
правилником, до усклађивања општих аката са Законом, Статутом и другим
општим актима Универзитета, ако нису у супротности са овим правилником.
Члан 4.
Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника и заснивање
радног односа полазећи од потреба да се наставни процес организује на
квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област, које су
дефинисане Статутом факултета, и по правилу заснива радни однос са пуним
радним временом.

Члан 5.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на Web
страници факултета и Универзитета.
Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидати треба да
испуне; ужу научну односно уметничку област за коју се бирају; назнаку да ли
се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом; рок за
пријављивање и документа која кандидати прилажу као доказ да испуњавају
услове.
III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 6.
Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Изборно веће
факултета, на основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима (у даљем тексту: Комисија).
Комисија се састоји од најмање три наставника, истраживача или
уметника из научне, односно уметничке области, за коју се наставник бира, од
којих најмање један није у радном односу на факултету.
Чланови Комисије су у истом или у вишем звању од звања у које се
наставник бира.
Члан 7.
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 60
дана, од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата и
Изборно веће факултета усвоји такав извештај, или ако Изборно веће факултета
донесе одлуку којом не предлаже ни једног кандидата за избор, факултет
расписује нови конкурс.
Члан 8.
Изборно веће факултета доноси одлуку о утврђивању предлога за избор у
звања наставника на начин и по поступку прописаном својим статутом односно
другим општим актом.
Члан 9.
Факултет доставља Универзитету захтев за избор у звање наставника на
обрасцу који је саставни део овог правилника.

Уз захтев из става 1. овог члана, прилаже се:
1. одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у
звање наставника;
2. извештај Комисије о пријављеним кандидатима и сажетак на
прописаном обрасцу;
3. примедбе на извештај Комисије у току стављања извештаја на увид
јавности, ако је било таквих примедби.
Ако се предлаже избор у звање наставника на нематичном факултету,
поред прилога из става 2. овог члана, доставља се и мишљење матичног
факултета.
Акте из става 2. овог члана факултет доставља и путем електронске
поште.
IV ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ
Члан 10.
По пријему захтева факултета са прилозима из члана 9. овог правилника,
Универзитет комплетну документацију ставља на web страницу Универзитета у
року од пет дана од пријема захтева факултета.
Члан 11.
Надлежно стручно веће Универзитета (у даљем тексту: Стручно веће
Универзитета) разматра захтев факултета најкасније у року од 30 дана од дана
подношења захтева са комплетном документацијом из члана 9. овог
правилника.
Проректор за наставу у сарадњи са Стручном службом Универзитета
одређује које стручно веће је надлежно да разматра захтев факултета.
Уколико Стручно веће Универзитета утврди да је документација
непотпуна или садржи извесне недостатке и неправилности, затражиће њену
допуну од факултета, у ком случају рок из става 1. овог члана почиње да тече
по пријему допуне документације на Универзитету.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 12.
Одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора доноси Стручно
веће Универзитета.
Одлуку о избору у звање редовног професора доноси Научно-наставно
веће Универзитета (у даљем тексту: Веће Универзитета), уз претходно
мишљење надлежног стручног већа.

Члан 13.
Стручно веће Универзитета може донети:
1. одлуку о избору у звање наставника по утврђеном предлогу Изборног
већа факултета;
2. одлуку да се не изабере кандидат по утврђеном предлогу Изборног
већа факултета.
Уколико Стручно веће Универзитета оцени да су за ваљану одлуку
потребна додатна појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке, у
ком случају ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи од 20
дана, од дана доношења закључка.
Након истека рока, Стручно веће Универзитета ће донети одлуку.
Члан 14.
Стручно веће Универзитета доноси одлуку о избору у звање наставника
из члана12. став 1. овог правилника већином гласова укупног броја чланова.
Приликом доношења одлуке из става 1. овог члана потребно је да
седници присуствује најмање две трећине чланова Стручног већа.
Члан 15.
Одлука о избору у звање наставника доставља се факултету и кандидату
преко факултета, у року од 5 радних дана од дана доношења одлуке.
Члан 16.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може Већу
Универзитета изјавити приговор на одлуку Стручног већа у року од 15 дана од
дана пријема одлуке.
Факултет може, уз приговор кандидата да достави и своје примедбе.
Приговор се подноси преко Стручног већа Универзитета које је донело
одлуку.
Након разматрања приговора кандидата и примедби факултета, ако
Стручно веће Универзитета нађе да је приговор основан, може донети одлуку о
избору у звање предложеног кандидата и новом одлуком заменити првобитну
одлуку.

Члан 17.
Ако Стручно веће Универзитета нађе да је приговор кандидата
неоснован, а примедбе факултета не би утицале да се донесе другачија одлука,
доставља приговор и своје мишљење по питању навода из приговора Већу
Универзитета, на надлежност.
Веће Универзитета може усвојити приговор ако утврди да је основан и
донети одлуку о избору у звање наставника предложеног кандидата.
Ако Веће Универзитета одбије приговор као неоснован и донесе одлуку
да се предложени кандидат не изабере у звање наставника, факултет расписује
нови конкурс.
Одлука Већа универзитета по приговору је коначна.
Члан 18.
Веће Универзитета доноси одлуку о избору у звање редовног професора,
на предлог Изборног већа факултета, по прибављеном мишљењу надлежног
стручног већа Универзитета.
Веће Универзитета може донети:
1. одлуку о избору у звање предложеног кандидата;
2. одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање.
Уколико Веће Универзитета оцени да су за ваљану одлуку потребна
додатна појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке, у ком
случају ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи од 20 дана
од дана доношења одлуке.
Након истека рока, Веће Универзитета ће донети одлуку.
Члан 19.
Веће Универзитета доноси одлуку из члана 18. став 1. овог правилника у
посебном саставу који чине чланови Већа Универзитета из реда редовних
професора.
Одлука о избору у звања наставника доноси се већином гласова чланова
посебног Већа Универзитета који имају право да одлучују.
Члан 20.
Одлука о избору у звање наставника доставља се факултету и кандидату,
преко факултета, у року од 5 дана од дана доношења одлуке.
Члан 21.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може Већу
Универзитета изјавити приговор на одлуку Већа Универзитета, у року од 15
дана, од дана пријема одлуке.
Факултет може, уз приговор кандидата да достави и своје примедбе.

Приговор се подноси Већу Универзитета.
Веће Универзитета када одлучује о приговору из става 1. овог члана
поступа као другостепени орган.
Члан 22.
Разматрајући приговор кандидата из члана 21. овог правилника, Веће
Универзитета може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку
о избору у звање наставника предложеног кандидата.
Ако Веће Универзитета одбије приговор као неоснован и донесе одлуку
да се предложени кандидат не изабере у звање наставника, факултет расписује
нови конкурс.
Одлука Већа Универзитета по приговору је коначна.
Члан 23.
Одлуке органа из члана 17. и члана 22. овог правилника, достављају се
факултету и кандидату, преко факултета, у року од 5 радних дана од дана
доношења одлуке.
Члан 24.
Декан факултета закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање
наставника у складу са Законом, прописима којима се регулише рад, статутом и
другим општим актима факултета и Универзитета.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
поступку давања сагласности на акт факултета о избору у звање наставника број
637/1 од 28. маја 2002. године („Гласник Универзитета у Београду“, број
111/02).
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Ректор
Проф. др Дејан Поповић

