На основу члана 47 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од
31. 5. 2018. године, а сходно члану 74 став 12 и члану 82 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018-др. закон и 73/2018), те члану 143 и 154 Статута
Универзитета у Новом Саду број 01-198/2 од 16. 3. 2018. године с изменама и допунама
од 05.04.2018. године и Правилнику о ближим минималним условима за избор у звање
наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. 3. 2016. године, са изменама и
допунама од 8. 9. 2016. године, 22. 9. 2016. године, 1. 12. 2016. године, 8. 3. 2018.
године и 9. 10. 2018. године, 102 и 113 Статута Економског факултета у Суботици,
Наставно-научно веће Факултета доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Предмет Правилника
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује поступак и ближи услови за избор у звање
наставника и сарадника на Економском факултету у Суботици.

1. Наставници
Звања наставника
Члан 2.
У наставном процесу може учествовати само наставно особље изабрано у
звање утврђено Законом, Статутом Факултета и овим Правилником.
Звања наставника Универзитета су: доцент, ванредни професор и редовни
професор.
Наставници из става 2. овог члана могу да изводе наставу на свим врстама
студија.
Наставу страног језика може, осим лица које има звање из става 2. овог
члана, изводити и лице у звању наставник страног језика.
Наставници струковних студија бирају се у звање предавача, вишег
предавача или професора струковних студија.

Услови за избор у звање наставника
Члан 3.
Избор у звање наставника врши се у складу са Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Новом Саду којим се утврђују начин и поступак заснивања радног односа и
стицања звања наставника.

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући
стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, односно ближе услове утврђене
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду и овим Правилником, у складу са препорукама Националног савета за
високо образовање.
У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија
завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив
доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности, и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама,
односно уметничка остварења.
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из
става 6. овог члана има и више научних радова од значаја за развој науке, у ужој
научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, односно више уметничких остварења у уметничкој области
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним, односно уметничким
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну, односно уметничку област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима.
У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из
става 8. овог члана има и већи број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, односно већи број признатих уметничких остварења
значајних за развој уметности, већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или
монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на
специјалистичким и мастер академским студијама.
Избор у звање наставника врши се искључиво на основу академских заслуга,
без дискриминације кандидата по било ком основу.
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за уже
научне области утврђене Статутом Факултета расписује Факултет.
Универзитет врши избор у сва звања наставника, на предлог Факултета.
Лице изабрано у звање професора струковних студија и редовног професора
стиче звање и заснива радни однос на неодређено време.
Лице изабрано у звање предавача, вишег предавача, доцента и ванредног
професора стиче звање и заснива радни однос на период од пет година.
Општим актом Универзитета, односно Факултета, ближе се уређују начин

избора и време на које се бира наставник страног језика.
На основу одлуке Сената о избору у звање наставника, декан са изабраним
лицем, по правилу, закључује уговор о раду.
Рокови у поступку избора у звање наставника, осим рока за стављање
реферата на увид јавности, не теку у времену од 15. јула до 31. августа.

Општи предуслов у погледу неосуђиваности за инфамна кривична дела
Члан 4.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи
звање наставника, односно сарадника.
Ако лице из става 1. овог члана има стечено звање наставника односно
сарадника, Веће Факултета доноси одлуку о забрани обављања послова наставника,
односно сарадника.
Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са законом.

Елементи за вредновање приликом избора
Члан 5.
Приликом избора у звање наставника цене се следећи елементи:
1. оцена о резултатима научно-истраживачког, односно стручног рада
кандидата,
2. оцена о резултатима педагошког рада кандидата,
3. оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других
делатности високошколске установе,
Објављени научни радови морају бити претежно из уже научне области за
коју се кандидат бира.
Оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању наставно-научног
подмлатка и оцена о резултатима научноистраживачког рада даје се на основу
услова утврђених општим актом Факултета који је усклађен с општим актом
Универзитета, који регулише ближе услове за избор у звање наставника, у складу
са Минималним условима за избор у звање наставника на универзитету
Националног савета за високо образовање.
Оцена о резултатима ангажовања у развоју наставе и других делатности и
оцена о резултатима постигнутим у обезбеђивању научно-наставног подмлатка даје
се на основу услова којих одређује Факултет у оквиру које наставник изводи

наставу, а у складу са општим актом Универзитета.
При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење
студената, у складу са посебним општим актом Универзитета, који доноси Сенат.
Комисију за оцену приступног предавања кандидата, у саставу: два
наставника из научне области приступног предавања, продекан за основне и мастер
студије и студент продекан, формира декан Факултета у сваком поједином случају.
Комисија утврђује тему приступног предавања, која не сме бити из области
докторске дисертације кандидата и која је иста за све пријављене кандидате. Оцена
Комисије може бити: „задовољава“ или „не задовољава“ (у ком случају кандидат не
испуњава услов за избор, када је позитивно оцењено приступно предавање из
области за коју се бира минимални услов за избор у звање наставника).
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом о
условима за избор у звање наставника, који доноси Сенат Универзитета, у складу са
препорукама Националног савета за високо образовање.

Поступак за избор у звање наставника
Члан 6.
Конкурс за избор наставника расписује се најкасније шест месеци пре истека
времена претходног избора.
Одлуку о расписивању конкурса (за избор у звање наставника) доноси декан,
на предлог департмана, и објављује у средствима јавног информисања.
Конкурс се, по правилу, расписује за заснивање радног односа са пуним
радним временом.
Уз пријаву на конкурс за избор у звање наставника кандидат обавезно
подноси биографске податке, све доказе о испуњавању услова конкурса као и
прилоге који омогућују увид у научну и стручну делатност кандидата за одређену
ужу област (оверене копије свих диплома, научни и стручни радови, истраживачки
пројекти и објављене књиге итд).
Изборно веће Факултета, на предлог департмана, образује комисију за
писање реферата (у даљем тексту: Комисија) у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
Комисија се састоји од најмање три наставника, од којих најмање један
није у радном односу на Факултету. Већина чланова Комисије мора да буде из уже
научне области за коју се наставник бира, а остали из сродне научне области.
Чланови Комисије не могу бити у звању нижем од онога у које се кандидат бира.
Комисија разматра пријаве и другу пратећу документацију пристигле на
конкурс и у складу са одредбама овог Статута и правилима која утврди Универзитет,
припрема реферат о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање
наставника универзитета у року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата на конкурс.

Реферат о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника
универзитета, Факултет доставља Универзитету ради објављивања у Билтену
Универзитета и стављања на увид јавности у трајању од 30 дана.
Реферат комисије из претходног става овог члана ставља се на увид јавности
30 дана и у библиотеци Факултета.
У поступку избора у звање наставника узима се у обзир мишљење студената
о њиховом педагошком раду. Мишљење студената утврђује се на основу резултата
анкете, чији садржај и начин спровођења утврђује Универзитет.

Пре утврђивања предлога за избор у звање наставника, за ужу научну област
за коју Факултет није матичан, декан Факултета прибавља мишљење надлежног
органа матичног факултета.

Утврђивање предлога одлуке на седници Изборног већа
Члан 7.
Предлог одлуке за избор кандидата у звање наставника утврђује Изборно
веће на основу предлога Комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима
на конкурс за избор у звање наставника универзитета.
Ако Комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани
конкурс за избор у звање наставника и Изборно веће усвоји такав реферат, декан не
доставља Универзитету ову одлуку, већ може да распише нови конкурс.
Ако Изборно веће не донесе одлуку о утврђивању предлога за избор у звање
кандидата којег је предложила Комисија, декан не доставља Универзитету ову
одлуку, већ може да распише нови конкурс.
У случају става 2. и 3. овог члана декан доставља писано обавештење
ректору Универзитета.
Кандидати из става 2. и 3. овог члана имају право приговора Изборном већу
Факултета у року од 15 дана од дана достављања обавештења. Одлука Изборног
већа по приговору је коначна.

Одлучивање на седници Изборног већа
Члан 8.
Седницама Изборног већа председава декан, а у случају његовог одсуства
замењује га један од продекана.
Изборно веће доноси одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у
звање наставника ако је присутно најмање 60% чланова Већа који имају право да
одлучују.

Одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника
доносе чланови Изборног већа из реда наставника у истом или вишем звању,
натполовичном већином гласова чланова Већа који имају право да одлучују.

Избор
Члан 9.
Избор кандидата у звање наставника врши Универзитет.
Декан Факултета доставља захтев Универзитету за избор у звање наставника
у складу са општим актом Универзитета.
На основу одлуке Универзитета о избору у звање наставника, декан са
изабраним кандидатом закључује уговор о раду.
Декан Факултета може закључити уговор о извођењу облика наставе за
одговарајућу научну област са наставником другог факултета који је изабран за ужу
област којој припада тај предмет, најдуже за једну школску годину.

Ближи услови за избор наставника страног језика
Члан 10.
Наставу страног језика може, осим лица које има звање из члана 2 става 2
овог Правилника, изводити и лице у звању наставник страног језика.
У звање наставника страног језика, може бити изабрано лице које има
стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у
одговарајућој области и способност за наставни рад.
Изборно веће Факултета образује комисију за писање реферата у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Комисија разматра пријаве (и другу пратећу документацију) пристигле на
конкурс и у складу са одредбама овог Правилника и правилима која утврди
Универзитет, припрема реферат о свим пријављеним кандидатима у року од 60 дана
од дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника,
Факултет доставља Универзитету ради објављивања у Билтену Универзитета и
стављања на увид јавности у трајању од 30 дана.
Реферат комисије из претходног става овог члана ставља се на увид јавности
30 дана и у библиотеци Факултета.
Изборно веће Факултета разматра реферат Комисије за избор у звање
наставника страног језика, даје своје мишљење и прослеђује га одговарајућем
стручном већу Универзитета на даљу процедуру.

Са лицем изабраним у звање наставника страног језика, декан Факултета
закључује уговор о раду на период од пет година.
У поступку избора у звање наставника узима се у обзир мишљење студената
о њиховом педагошком раду. Мишљење студената утврђује се на основу резултата
анкете, чији садржај и начин спровођења утврђује Универзитет.
Пре утврђивања предлога за избор у звање наставника на нематичном
факултету, декан Факултета прибавља мишљење надлежног органа матичног
факултета.

Ближи услови за избор наставника струковних студија
Члан 11.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, односно ближе услове утврђене
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду за студијске програма струковних студија и овим Правилником.
Наставници струковних студија бирају се у звање предавача, вишег
предавача или професора струковних студија.
Лице изабрано у звање предавача, односно вишег предавача стиче звање и
заснива радни однос на пет године. Лице изабрано у звање професора струковних
студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време.
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив
магистар из области за коју се бира. Потребно је да има и објављене стручне радове
из уже области за коју се бира, као и да показује способност за наставни рад.
У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука из области за коју се бира. Потребно је да има и објављене стручне
радове из уже области за коју се бира, као и да показује способност за наставни
рад.
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука, из области за коју се бира. Потребно је да има и
научне, односно стручне радове из уже области за коју се бира објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама, у складу с Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду за
студијске програме струковних студија.
Испуњеност услова за избор у звање наставника струковних студија
оцењује се на основу резултата:
1. научноистраживачког, односно стручног рада,
2. педагошког рада,

3. рада у обезбеђивању научно-наставног подмлатка-менторства, односно
руковођења израдом завршних радова студената и
4. ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности факултета и
Универзитета – доприноса академској и широј заједници.
Реферат о кандидатима за избор наставника струковних студија заснива се на
мерљивим резултатима целокупног рада кандидата за избор у звање.
Реферат о кандидатима за избор у звање наставника струковних студија
садржи наводе за оцену свих резултата рада и пише се у форми обрасца за избор
наставника на академским студијама.
Приликом оцене резултата рада кандидата за избор у звање наставника
струковних студија узимају се у обзир критеријуми утврђени овим Правилником и
Правилником Универзитета.
Приликом оцене способности за наставни рад и оцене резултата рада
кандидата у настави узима се у обзир и мишљење студената формирано на основу
анкете, у складу са посебним општим актом Сената Универзитета.
За кандидате који немају педагошко искуство, способност за наставни рад
оцењује се на основу приступног предавања које организује декан Факултета, а
којем присуствују, између осталог, и чланови Колегијума Факултета.
Декан Факултета расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа наставника струковних студија за уже научне области утврђене Статутом, на
предлог надлежног департмана.
Конкурс за избор у звање и на радно место наставника струковних студија
објављује декан најкасније три месеца пре истека времена на које је наставник
изабран.
Изборно веће Факултета образује комисију за писање реферата у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Комисија разматра пријаве (и другу пратећу документацију) пристигле на
конкурс и у складу са одредбама овог Правилника и правилима која утврди
Универзитет, пише реферат о свим пријављеним кандидатима у року од 30 дана од
дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс.
Реферат о пријављеним кандидатима излаже се на увид јавности у трајању од
15 дана у Билтену Универзитета.
Сенат Универзитета врши избор у звање наставника струковних студија на
предлог Изборног већа Факултета, уз претходно мишљење надлежног стручног
већа као помоћног органа Сената Универзитета.
На питања која нису уређена овим Правилником примењују се одредбе
Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду за студијске програме струковних студија, Правилника о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду и Правилника о начину
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду.

2. Сарадници
Звања сарадника
Члан 12.
Звања сарадника јесу: сарадник у настави, асистент и асистент са
докторатом.
Сарадници стичу звање и заснивају радни однос у следећем трајању:
1. асистент са докторатом – на три године, са могућношћу продужења за
још три године,
2. асистент - на три године, са могућношћу продужења за још три године,
3. сарадник у настави - на годину дана, са могућношћу продужења за још
једну годину у току трајања мастер или специјалистичких студија, а
најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају.

Услови за избор сарадника
Члан 13.
У звање сарадника у настави на студијама првог степена може да буде
изабран студент мастер академских или специјалистичких академских студија, који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Посебни услови за избор у звање су: познавање рада на рачунару и познавање
једног светског језика, које се на захтев, по правилу, проверава или доказује
одговарајућим уверењем од надлежне и за ту област признате организације.

У звање асистента може да буде изабран студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. Посебни услови за избор у
звање су: познавање рада на рачунару и познавање једног светског језика, које се,
на захтев, по правилу, проверава или доказује одговарајућим уверењем од надлежне
и за ту област признате организације, те објављени научни, односно стручни радови
у домаћим, односно иностраним часописима, из области за коју се бира (најмање
три рада).
Под условима из става 2. овог члана Факултет може изабрати у звање
асистента и магистрa наука, коме је прихваћена тема докторске дисертације.
У звање асистента са докторатом може да буде изабрано лице које је стекло
звање доктора наука из уже научне области за коју се бира и које показује смисао за
наставни рад. Посебни услови за избор у звање су: познавање рада на рачунару и
познавање једног светског језика, које се, на захтев, по правилу, проверава или
доказује одговарајућим уверењем од надлежне и за ту област признате
организације, те објављени научни, односно стручни радови у домаћим, односно

иностраним часописима, из области за коју се бира (најмање пет радова) и учешће
на конференцијама од националног значаја (најмање три учешћа).

Конкурс за избор у звање сарадника
Члан 14.
Факултет расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања
сарадника за уже области из члана 105. Статута у случају постојања потребе
извођења наставе, о чему се изјашњава департман, под условом да Факултет има
обезбеђена средства за финансирање тих послова.
У случају из става 1. овог члана конкурс се, по правилу, расписује најкасније
три месеца пре истека времена на које је сарадник изабран, уколико постоји
потреба за извођењем наставе и његовим ангажовањем.
Предлог за расписивање конкурса за избор у звање сарадника утврђује
одговарајући департман и доставља га декану, који доноси одлуку о расписивању
конкурса.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 10 дана.
У циљу припремања предлога за избор у звање, Изборно веће, на предлог
департмана, именује комисију за писање реферата о пријављеним кандидатима.

Комисија за припрему извештаја за избор у звање сарадника
Члан 15.
Комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање
сарадника се састоји од наставника факултета.
Комисија има најмање три наставника, од којих најмање један није у радном
односу на Факултету.
Већина чланова комисије мора да буде из уже области, а остали из сродне
научне области за коју се кандидат бира.
Комисија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима у року од
20 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Реферат из става 4. овог члана ставља се на увид јавности, на период од 10
дана у библиотеци Факултета.
Извештај комисије садржи:
1. биографске и библиографске податке о кандидатима,
2. мишљење о испуњености услова за избор у звање сарадника,

3. предлог комисије.
Реферат комисије са примедбама јавности доставља се Изборном већу ради
доношења одлуке о избору у звање сарадника.

Одлучивање по конкурсу за избор у звање сарадника
Члан 16.
Изборно веће доноси одлуку да се по конкурсу изврши или не изврши избор
у звање сарадника.
Са лицем изабраним у звање сарадника декан закључује уговор о раду.

3. Истраживачи
Научна и истраживачка звања
Члан 17.
Научна звања су: научни сарадник, виши научни сарадник и научни
саветник.
Истраживачка звања су: истраживач-приправник и истраживач сарадник.
Поступак избора у научна, односно истраживачка звања, као и реизбор у
звање, врши се у складу са законом којим се уређује научно-истраживачка
делатност и посебним актом о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата који доноси Национални савет за
науку.

Еквиваленција звања
Члан 18.
Звања наставника и сарадника еквивалентна су звањима утврђеним законом
којим се уређује научно-истраживачка делатност према следећем:
1.
2.
3.
4.
5.

звање редовни професор - звању научни саветник,
звање ванредни професор - звању виши научни сарадник,
звање доцент - звању научни сарадник,
звање асистент и асистент са докторатом - звању истраживач сарадник,
звање сарадник у настави- звању истраживач-приправник.

4. Гостујући професор
Члан 19.
Факултет може на основу одлуке Већа Факултета, без расписивања конкурса,
да ангажује наставника из друге самосталне високошколске установе ван
територије Републике, у звању гостујућег професора.
Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују
се уговором о ангажовању за извођење наставе, под условом и на начин прописан
општим актом који доноси Сенат, односно Веће Факултета.
Начин ангажовања гостујућег професора уређује се посебним општим актом
Универзитета.

Члан 20.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
избору наставника и сарадника бр. 01-141 од 15. 1. 2013. године, са изменом од
7. 3. 2013. године и 10. 11. 2016. године.

Ступање на снагу Правилника
Члан 21.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет
страници Факултета.
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