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На основу члана 48. став 1. тачка 9.  Статута Економског факултета у Суботици број 01-1812 од
31. маја 2018. године, а сходно  члану 86.  став 2 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС
бр.  88/17,  27/2018-др.  закон  и  73/2018)  и  члановима  112  став  3  као  и  члана  114.  Статута
Економског  факултета у  Суботици,  Наставно-научно веће  на  4.  седници одржаној  дана  31.
јануар 2019. године, са изменама и допунама усвојеним на седници одржаној 08. септембра
2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ
ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Правилником  о  условима,  начину  и  поступку  избора  сарадника  ван  радног  односа  -
демонстратора  (у  даљем тексту:  Правилник)  ближе се уређују  услови и  поступак избора  у
звање  сарадника  ван  радног  односа  -  демонстратора  за  помоћ  у  настави  на  основним
академским и мастер академским студијама Економског факултета у Суботици, Универзитета у
Новом  Саду  (у  даљем  тексту:  Факултет),  као  и  њихова  права  и  обавезе  током  периода
ангажовања.

Члан 2. 

Ради  подстицања  студената  на  образовни  и  стручни  рад,  као  и  помагања  наставницима  и
сарадницима у извођењу наставе, првенствено вежби, и када је то методички нужно и стручно
оправдано, могу за поједине уже научне области да буду изабрани сарадници ван радног односа
-демонстратори. 

Сарадник  ван  радног  односа  –  демонстратор  бира  се  најдуже  за  једну  школску  годину  са
могућношћу продужења за још једну школску годину и може бити ангажован на обавезним и
изборним предметима из уже научне области за коју је изабран на првом  нивоу студија. 

За предмете чији је садржај обухваћен програмом за који је матичан други факултет, у звање
сарадника ван радног  односа -  демонстратора може да буде биран студент првог, другог и
трећег нивоа студија са тог факултета.

Сарадник ван радног односа - демонстратор не може бити укључен у обављање провера знања
и испита.

За рад Сарадника ван радног односа - демонстратора је одговоран предметни наставник.

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА

Члан 3.

У звање сарадника  ван  радног  односа  -  демонстратора  може  бити  изабран студент  из  реда
студената првог, другог или трећег нивоа студија, који је на студијама првог степена остварио
најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и који се посебно
истичу на студијама и показују нарочити интерес за одређени предмет.



Приликом  избора  сарадника  ван  радног  односа  -  демонстратора  узима  се  у  обзир  општа
просечна оцена на студијама, број положених испита, просечна оцена из предмета уже научне
области и дужина трајања студија. 

Као релевантни критеријуми при избору сарадника  могу се ценити: активно учешће студента
на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада путем самосталног излагања
већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама, дискусијама и слично, као и врста и
број добијених студентских признања за урађене радове на наградним тематима Факултета,
Универзитета, локалне или шире заједнице.

III ПОСТУПАК И НАЧИН ИЗБОРА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - 
ДЕМОНСТРАТОРА

Члан 4.

Предлог о потреби ангажовања сарадника ван радног односа - демонстратора доноси катедра.

Потреба  за  ангажовањем сарадника  ван радног  односа  -  демонстратора  за  школску годину
одређује се приликом усвајања плана реализације наставе за ту школску годину, односно због
потребе хитности и у току реализовања наставе, у зависности од броја сарадника који учествују
у извођењу наставе, те броја студената који је слушају. 

Члан 5.

Предлог о потреби ангажовања сарадника ван радног односа - демонстратора, са образложеним
предлогом о кандидату, катедра доставља декану Факултета, на обрасцу који је саставни део
овог Правилника.

Декан може одбити предлог  катедре о  потреби ангажовања сарадника  ван радног  односа -
демонстратора, уколико сматра да није сачињена у складу са  одредбама овог Правилника или
уколико  из  било  кога  разлога  сматра  да  Факултет  није  у  могућности  да  реализује  овакав
ангажман. У супротном, предлог се прослеђује Изборном већу на разматрање и усвајање.

Члан 6.

Избор у звање  сарадника ван радног односа - демонстратора врши Изборно веће Факултета,
јавним  гласањем,  а  одлука  се  доноси  већином  од  укупног  броја  чланова  Изборног  већа
Факултета.

Члан 7.

Са лицем изабраним у звање сарадника ван радног односа - демонстратора декан закључује
уговор на почетку семестра за време док траје извођење наставе из уже научне области за који
је изабран, без заснивања радног односа.

 IV ПРАВА И ОБAВЕЗЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА

Члан 8.

Сарадник ван радног односа -  демонстратор је  дужан да учествује  у припреми и извођењу
вежби уз присуство и надзор предметног наставника. 



Рад сарадника ван радног односа - демонстратора траје током одржавања наставе у складу с
календаром наставе Факултета. 

Термине  својих  активности  из  става  1.  овог  члана,  сарадника  ван  радног  односа  -
демонстратора усклађују с распоредом наставе Факултета.

Члан 9.

Сараднику ван радног односа – демонстратору, који свој рад не обавља у складу с преузетим
обавезама, може се раскинути уговор о ангажовању и пре истека времена за који је закључен. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси декан Факултета на основу предлога надлежне катедре.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 10.

Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на  огласној  табли  и  интернет
страници Факултета.

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                        

         Проф. др Небојша Гвозденовић, декан

Број: 01-2532

Дана: 12. септембра 2022. године



                   Образац

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
Катедра за _________________________
Дана, _____________

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са __________ седнице Катедре за __________, одржане ___________ године са почетком у 
________ часова у _________________(место).
(непотребно изостављено)

2. Предлог о потреби ангажовања сарадника ван радног односа – демонстратора
На основу члана 4 и 5 ст. 1 Правилника о условима, начину и поступку избора сарадника ван
радног односа – демонстратора број  01 - 303 од 31.01.2019. године, са изменама од 08.9.2022.
године, Катедра за _____________ утврђује

ПРЕДЛОГ о потреби ангажовања демонстратора

Утврђује се постојање потребе за ангажовањем демонстратора на предмету/има ____________ у
__________ семестру, у ___________ (место ангажовања). 
Предлаже се кандидат ___________(име и презиме) из ____________ (адреса и место), студент
_________ године _______ академских студија на Економском факултету у Суботици, који је
остварио  _____  ЕСПБ  на  студијама  првог  степена  студија са  укупном  просечном  оценом
_______, за ужу научну област _____________.

Образложење

Имајући у виду радно оптерећење наставника и сарадника који учествују у извођењу наставе,
те  број  студената  који  је  слушају,  Катедра  је  утврдила  постојање  потребе  за  ангажовањем
сарадника  ван  радног  односа  –  демонстратора  у  _______  семестру  школске  ___________
године.

Катедра је предложила кандидата __________ (име и презиме) који испуњава обавезне услове
из члана 86 Закона о високом образовању и члана 114 Статута Факултета јер је на студијама
првог  степена  остварио најмање 120 ЕСПБ бодова  са  укупном просечном оценом 8,  као  и
посебне услове за избор у звање из члана 3 Правилника о условима, начину и поступку избора
сарадника  ван  радног  односа  –  демонстратора  од  31.01.2019.  године  будући да  се  посебно
истакао на студијама и показао нарочит интерес за одређени предмет.

Прилог:
- уверење о положеним испитима (обавезно)  
- уверење о статусу студента (обавезно)
- препоруке наставника (опционо)
- награде и признања (опционо)

Од ______ присутних чланова Катедре, ______ чланова је гласало „ЗА“ наведени предлог, 
_________ чланова је гласало „ПРОТИВ“, _______ чланова је било уздржано од гласања.



(непотребно изостављено)

За тачност:

Секретар Катедре: Руководилац Катедре:


