На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС" број 76/05.) Наставно-научно веће
Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу (у
даљем тексту Веће) на седници одржаној 18.04.2008. године донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА ИСАРАДНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин, поступак и услови стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника Учитељског факултета у
Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу (у даљем тексту Факултет).
Поступак стицања зеања настаеника и засниеањерадног односа
Члан 2.
Декан Факултета, полазећи од планиране политике запошљавања и
ангажовања наставника Факултета и одлуке одговарајућих органа Факултета и
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (у
даљем тексту Универзитет), објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа наставника за уже научне области утврђене општим актом Факултета.
За избор наставника који су у радном односу на Факултету, конкурс се
објављује најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран.
Члан 3.
Конкурс садржи услове које учесници конкурса треба да испуне, назнаку да
ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом, рок за
пријављивање и документа која учесници конкурса прилажу као доказе о
испуњавању услова.
Конкурс, са роком пријављивања од 15 дана, објављује се у недељном
листу „Јединство“.
Декан Факултета доставља Универзитету копију објављеног конкурса,
заједно са предлогом чланова комисије за писање извештаја о пријављеним
учесницима конкурса.
Члан 4.
Изборно веће Факултета утврђује предлог чланова комисије за писање
извештаја о пријављеним учесницима конкурса, већином од укупног броја
наставника који су у истом или вишем звању од звања за које се конкурс објављује.
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, на предлог Изборног већа
Факултета, именује комисију и председника комисије за писање извештаја о
пријављеним учесницима на конкурсу и о томе обавештава декана Факултета,
најкасније у року од 30 дана од дана пријема обавештења декана о објављеном
конкурсу.
Члан 5.
Комисија се састоји од најмање три наставника у истом или вишем звању из
научне области, за коју се наставник бира, од којих је најмање један у радном
односу на другој исокошколској установи.

Члан 6.
Декан Факултета, у року од пет дана од именовања комисије, доставља
председнику Комисије за писање извештаја пријаве учесника конкурса (у даљем
тексту Комисија) са приложеном документацијом.
Комисија је дужна да сачини извештај о свим пријављеним учесницима
конкурса, са предлогом за избор одређеног учесника у одговарајуће звање, у складу
са условима утврђеним законом и овим правилником.
Комисија је дужна да сачини извештај и у случају када се ниједан од
пријављених учесника не предлаже за избор у одговарајуће звање
Члан 7.
Извештај Комисије садржи:
• опште биографске податке учесника конкурса и податке о њиховој
професионалној каријери;
• преглед научног и стручног рада учесника конкурса (преглед објављених
научних радова, учешће у научним пројектима, руковођење у научним
пројектима, саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима, усмена излагања на међународним или домаћим скуповима,
индекс цитираности радова, објављене стручне радове у часописима или
зборницима са рецензијом, оригинално стручно остварење, награде и
признања, објављени уџбеник или објављене монографије);
• мишљење о научним и стручним радовима учесника конкурса;
• остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету
(кроз менторство у магистарским тезама, кроз менторство у докторским
дисертацијама, учешће у комисијама за оцену и одбрану магистарске
тезе, учешће у комисијама за одбрану докторске дисертације);
• преглед елемената доприноса академској и широј заједници, у складу са
чланом 3. Ближих критеријума за избор у звања наставника.
Члан 8.
Комисија доставља извештај Факултету који је објавио конкурс, у року од
30 дана од дана када је председник Комисије примио од декана Факултета пријаве
учесника конкурса.
Ако Комисија не сачини извештај у року из става 1. овог члана, декан
Факултета о томе обавештава одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, које
на предлог Изборног већа Факултета именује нову Комисију.
Члан 9.
Декан Факултета, у року од пет дана од пријема извештаја Комисије ставља
извештај на увид јавности у трајању од 30 дана.
Ако се на извештај који је на увиду јавности благовремено ставе примедбе,
те примедбе декан Факултета доставља председнику Комисије за писање
извештаја, са захтевом да се Комисија о њима изјасни у року од 15 дана од дана
пријема.
Члан 10.
Декан Факултета, у року од 15 дана од истека рока за пријављивање на
конкурс, подноси захтев Студентском парламенту Факултета да у року од 15 дана
достави мишљење о педагошком раду учесника конкурса (само уколико учесник
већ изводи наставу на факултету који је расписао конкурс). Ако Студентски
парламент не достави мишљење о педагошком раду учесника конкурса, сматраће се
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да нема примедбе.
Изборно веће Факултета упознаје се са мишљењем студената приликом
давања оцене о педагошком раду учесника конкурса.
Члан 11.
Декан Факултета, у року од 15 дана од дана истека рока за увид јавности у
Извештај комисије, заказује седницу Изборног већа на којој се утврђује предлог за
избор учесника конкурса у звање.
Члан 12.
Изборно веће Факултета утврђује предлог за избор учесника конкурса у
одговарајуће звање, већином од укупног броја наставника који су у истом или
вишем звању од звања у које се учесник конкурса предлаже.
Изборно веће Факултета може да утврди предлог којим се не предлаже ни
један од пријављених учесника конкурса, али је дужно да такав предлог образложи
одговарајућем научно-стручном већу односно Сенату.
Члан 13.
Декан Факултета дужан је да за учесника на конкурсу који је предложен за
избор обезбеди следеће оцене:
1. оцену резултата научно-истраживачког рада учесника конкурса (ова оцена
се формира на основу публикација, реализованих пројеката, резултата
практичног рада, уметничких остварења и друго),
2. оцену ангажовања учесника конкурса у развоју наставе и развоју других
делатности високошколске установе (ова оцена се формира на основу
евиденционих података које води Факултет, односно на основу
документованих бројчаних показатеља о учешћу појединца у настави),
3. оцену резултата педагошког рада учесника конкурса (ова оцена је заснована
на оцени рада појединца коју дају студенти кроз анкете које су прописане
Правилником о студентском вредновању квалитета студија и
4. оцену резултата које је учесник конкурса постигао у обезбеђивању научнонаставног, односно уметничко-наставног подмлатка (ова оцена се формира
на основу евиденције о менторствима у обезбеђивању наставног кадра у
одговарајућој ужој научној, односно уметничкој области).
Оцене из претходног става овог члана утврђује Изборно веће високошколске
установе на којој је учесник конкурса изводио наставу у тренутку објављивања
конкурса.
Декан Факултета дужан је да високошколској установи на којој је учесник
конкурса изводио наставу у тренутку објављивања конкурса поднесе захтев за
достављање оцена из тачке 2, 3 и 4 става 1. овог члана. Уколико високошколска
установа на којој је учесник конкурса изводио наставу у тренутку објављивања
конкурса у року од 30 дана од дана подношења захтева не достави оцене из тачке 2,
3 и 4 става 1. овог члана, декан је дужан да о томе обавести стручни орган који
врши избор у звања наставника.
Ако учесник конкурса, до подношења пријаве на конкурс, није радио у настави
на високошколској установи, обезбеђује се само оцена резултата научноистраживачког рада учесника.
Изборно веће Факултета сачињава оцене руководећи се Препорукама о ближим
условима за избор у звања наставника, које је донео Национални савет за високо
образовање 04. маја 2007. године, у акту „Елементи за оцену наставника".
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Члан 14.
Факултет, у року од 10 дана од дана одржавања седнице Изборног већа,
доставља одговарајућем научно-стручном већу Универзитета:
1. предлог одлуке Изборног већа Факултета о избору учесника конкурса у
звање наставника
на обрасцу који је саставни део овог правилника.
ако изборно веће Факултета не предлаже за избор у звање наставника ни
једног од пријављених учесника конкурса, дужно је да достави предлог
одлуке са назнаком „Не предлаже се ...." и одговарајућим образложењем,
2. извештај комисије о пријављеним учесницима конкурса за избор
наставника. Уколико је у току увида јавности било примедаба, достављају
се и примедбе, као и одговор комисије на примедбе и
3. оцене из члана 13. овог правилника.
Члан 15.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника саставни су део овог
правилника. Ближи критеријуми за избор у звања наставника ће се примењивати на
конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 01.10.2008. године.
Члан 16.
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан
Факултета, пошто одлука одговарајућег стручног тела Универзитета о избору
постане коначна.
Наставнику који је у радном односу на Факултету и који је учествовао на
конкурсу за избор у одређено звање, а не буде изабран, након истека уговора о раду
који је закључен приликом избора у претходно звање, декан доноси решење о
отказу уговора о раду.
Поступак стицања звања сарадника и заснивањерадног односа
Члан 17.
Декан Факултета, полазећи од планиране политике запошљавања и
ангажовања наставника и сарадника Универзитета и одлуке одговарајућих органа
Факултета и Универзитета, објављује конкурс за заснивање радног односа и избор
у звање сарадника за уже области утврђене општим актом Факултета, најкасније
шест месеци пре истека времена на које је сарадник биран.
Конкурс, са роком пријављивања кандидата од 15 дана, објављује се у
недељном листу „Јединство“.
Члан 18.
Изборно веће Факултета, именује комисију и председника комисије за
писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс.
Члан 19.
Комисија се састоји од најмање три наставника из научне области за коју се
сарадник бира, од којих је најмање један у радном односу у другој високошколској
установи.
Декан Факултета, у року од пет дана од именовања комисије, доставља
председнику Комисије пријаве учесника конкурса са приложеном документацијом.
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Члан 20.
Комисија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима, са
предлогом за избор одређеног кандидата у одговарајуће звање, у складу са
условима утврђеним законом.
Комисија доставља извештај Факултету, у року од 30 дана од дана када је
председник Комисије примио од декана Факултета пријаве кандидата.
Ако Комисија не сачини извештај у року из претходног става, Изборно веће
Факултета именује нову Комисију.
Члан21.
Декан Факултета, у року од пет дана од пријема извештаја Комисије, ставља
извештај на увид јавности у трајању од 30 дана.
Ако се на извештај који је на увиду јавности благовремено ставе примедбе,
те примедбе декан Факултета доставља председнику Комисије за писање
извештаја, са захтевом да се Комисија о њима изјасни у року од 15 дана од дана
пријема.
Члан 22.
Изборно веће Факултета доноси одлуку о избору кандидата у одговарајуће
звање сарадника, већином укупног броја чланова у истом или вишем звању од
звања у које се кандидат предлаже.
Изборно веће Факултета приликом доношења одлуке о избору разматра и:
1. предлог одлуке о избору кандидата у звање сарадника и у случају када се
ниједан од пријављених кандидата не предлаже за избор;
2. извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор
сарадника, а ако је у току увида јавности било примедаба, достављају се и
примедбе, и одговор Комисије на примедбе.
Члан23.
Изборно веће Факултета доноси одлуку о избору у звање сарадника и ту
одлуку доставља учесницима конкурса.
Члан 24.
Са лицем које је изабрано у звање сарадник у настави закључује се уговор о
раду на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну
годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије
завршавају.
Са лицем које је изабрано у звање асистент закључује се уговор о раду на
период од три године, са могућношћу продужења за још три године.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

Председник Наставно-научног већа,
Проф. др Радивоје Кулић
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