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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
Број: 31 – 1676/3 
23. 09. 2020. године 
Ч А Ч А К 
 

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС“,  
бр. 88/17, 27/17-др закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др закон), члана 3. Правилника  
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу  
број: III-01-523/44 од 16. 07. 2020. године и члана 79. Статута Факултета техничких наука 
у Чачку (Пречишћен текст број 3072. од 27. 12. 2019. године и измена и допуна Статута 
бр. 1207/3 од 13. 07. 2020. године), Наставно научно веће Факултета, на електронској 
седници одржаној 23. септембра 2020. године, донело је  

 
П Р А В И Л Н И К  

o условима за избор у звања наставника и сарадника  
на струковним студијама 

 

1. Опште одредбе 
Члан 1. 

Овим правилником, поред услова утврђених Законом о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звања наставника које је утврдио Национални савет за високо 
образовање, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, уређују се ближи услови за избор у звања наставника и сарадника на 
струковним студијама.  
 
2. Звања  наставника  

Члан 2. 
Звања наставника на струковним студијама: професор струковних студија, виши предавач 
и  предавач. 
 

Члан  3. 
Наставници се бирају за ужу стручну област која је дефинисана Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. 

 
3. Услови за избор у звање наставника 
 

Члан  4. 
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски 
односно научни назив стечен на акредитованом студијском програму на акредитованој 
високошколској установи и способност за наставни рад. 
 

  Члан 5. 
При избору наставника у звање Универзитет ће сходно Минималним условима за избор у 
звања наставника које је утврдио Национални савет за високо образовање, посебно  
ценити следеће елементе: 

- Допринос у настави (оцена о резултатима образовног и педагошког рада), 
- Научноистраживачки, стручни и професионални допринос, 
- Допринос академској и широј заједници, 
- Резултате постигнуте о обезбеђивању научно-наставног подмлатка, 
- Ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности на Факултету. 
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Члан 6. 

У звање професора струковних студија, може бити изабрано лице које има: 
      -  научни назив доктора наука из уже области за коју се бира у звање, који је стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији, 
или има диплому доктора наука стечену у иностранству, признату у складу са Законом о 
високом образовању, 
      - научне односно стручне радове објављене у научним и стручним часописима са 
рецензијама, 
      - пособност за наставни рад, 
      - најмање један изборни период на високошколској установи у звању вишег предавача 
или један изборни период у звању предавача, по прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17, 27/17-др закон, 73/18, 
67/19 и 6/20-др закон). 
 
Изузетно, у звање професора струковних студија може бити предложен кандидат, који 
није био у звању предавача, вишег предавача или другом наставном звању, ако по оцени 
Комисије кандидат испуњава изузетене критеријуме или друге посебне услове. 
 
Изузетни критеријуми и посебни услови   које  ће Комисија посебно ценити код кандидата 
су: 
-  искуство у настави на високошколској установи у звању сарадника или асистента, 
најмање пет година, 
- остварени  посебни резултати у стручном и научном раду  кроз учествовање у научним 
пројектима и стечено  научно  звање,  
- објављени  радови  у часописима са SCI листе у категоријама  М21, М22, М23,  
- издати уџбеник, збирка задатака или приручник за потребе наставе  са одговарајућим 
рецензијама, у својству аутора или коаутора, 
- искуство у привреди и рад у струци у  периоду од  најмање 10 година и остварена и 
верификована техничка решења. 
 

Члан 7. 
У звање вишег предавача  може бити изабрано лице које има: 
      -  научни назив доктора наука из уже области за коју се бира у звање, који је стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији, 
или има диплому доктора наука стечену у иностранству, признату у складу са Законом о 
високом образовању, 
      - научне односно стручне радове објављене у научним и стручним часописима са 
рецензијама, 
      -   способност за наставни рад, 
      -  најмање један изборни период на високошколској установи у звању предавача или 
пет година радног искуства на пословима  у стручној области за коју се бира. 
 

Члан 8. 
У звање предавача  може бити изабрано лице које има: 
              - академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија из 
области за коју се бира у звање, који је стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у Републици Србији, или има одговарајућу диплому 
стечену у иностранству, признату у складу са Законом о високом образовању, 
              - објављене научне и стручне радове, 
              - способност за наставни рад, 
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              - најмање три године радног искуства у наставном процесу или на стручним 
пословима у стручној области за коју се бира. 
 

                     Члан  9. 
У звање предавача за страни језик може бити изабрано лице које има: 
                -  одговарајуће високо образовање првог степена, 
                -  просечну оцену најмање осам у току студија, 
                -  способност за наставни рад. 
 

Члан 10. 
У звање предавача ван радног односа за извођење дела активне наставе на стручно- 
апликативним предметима, бира се лице које има: 

- стечено високо образовање најмање мастер академских студија, односно стечено 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,  

- неопходна знања и вештине  у одговарајућој области и  
- показује смисао за настави рад. 

 
Одлуку о избору лица у звање предавача ван  радног односа доноси Наставно-научно веће 
Факултета, на изборни период од једне школске године. 
 

Са предавачем ван радног односа, на предлог Наставно-научног већа, декан закључује 
уговор о ангажовању у трајању од једне школске године, са могућношћу продужења за 
још једну школску годину, а исплате по основу тог уговора се реализују из сопствених 
прихода Факултета. 
 
4. Начин и поступак избора у звање наставника 

 
Члан 11. 

Начин и поступак избора у звање и заснивање радног односа наставника на струковним 
студијама уређен је Правилником о  начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука. 
Одлуку о избору у звање наставника на струковним студијама доноси надлежно Веће 
Универзитета. 
Са лицем изабраним у звање наставника декан закључује уговор о раду у року од 3о дана 
од дана коначности одлуке о избору у звање. 
 
5. Звања сарадника  
 

Члан 12. 
Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.  
 
Услови за избор у звање сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и овим правилником.  
 

Члан 13. 
Сарадници се бирају за ужу стручну област која је дефинисана Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. 
 

Члан 14. 
Факултет може за потребе реализације студијских програма  ангажовати и сараднике ван 
радног односа. 
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6. Услови за избор у звање сарадника 
 

Члан 15. 
У звање асистента Факултет бира магистра или студента докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који 
показује смисао за наставни рад. 
 
Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три 
године, са могућношћу продужења избора у звање и радног односа за још три године. 
 

Члан 16. 
У звање сарадника у настави на струковним студијама првог степена може бити изабран 
студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). 
 
Изузетно, ако се на конкурс не пријаве кандидати студенти мастер академских или 
специјалистичких академских  студија, Факултет може да изабере у звање сарадника у 
настави студента мастер струковних или специјалистичких струковних студија, који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8).  
 
Са лицем изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на период од 
годину дана, са могућношћу продужења избора у звање и радног односа за још годину 
дана a најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 
 

Члан 17. 
У звање сарадника демонстратора за помоћ у настави на основним студијама, може бити 
изабран студент одговарајућих академских студија првог, другог или трећег степена, 
студент интегрисаних академских студија или студент струковних студија првог или 
другог степена, који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, 
укључујући и положен испит из предмета за који се бира, са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам). 
 
Сарадник демонстратор се бира у звање и са њим се закључује уговор о ангажовању за 
помоћ у настави у трајању најдуже једне школске године.  
 
Начин и поступак избора сарадника демонстратора, прописан је одребама Статута 
Факултета. 
 

Члан 18. 
У звање сарадника практичара за потребе реализације дела практичне наставе која се 
реализује у привредним организацијама и установама, може бити изабран сарадник ван 
радног односа, који је запослен у организацији где се практична настава реализује уз 
сагласност те организације. 
  
За сарадника практичара може се изабрати лице, које има стечено одговарајуће високо 
образовање мастер академске студије, неопходна знања и вештине у одговарајућој 
стручној области и најмање 3 године радног искуства. 
 
Декан Факултета на предлог продекана за наставу, доноси одлуку о избору сарадника  
практичара и са њим закључује уговор о ангажовању за помоћ у настави  у трајању од 
најдуже једне школске године. 



7. 1IpeJia1ue 111aepmue O)J.pe)J.6e 

3arroqern: IIOCTyrru;H 3a H36op y 3BaH:,e HaCTaBHHKa H capanHHKa Ha CTPYKOBHHM CTy;wjaMa, 
KOjH cy Ba)KHJIH no naHa CTyIIaH:,a Ha CHary OB0f rrpaBHJIHHKa, OKOHqane ce IIO Ba)KefiHM 
rrporrHCHMa <l>aKyrrTeTa TeXHHqKHX HayKa H YHHBep3HTeTa y KparyjeBu;y. 

qJiaH 20. 
lfaMeHe H norryHe OBOf rrpaBHJIHHKa BpIIIe ce Ha HaqHH H no IIOCTYIIKY 3a H:,efOBO noHOIIIeH:,e. 

qJiaH 21. 
0Baj ITpaBHJIHHK CTyrra Ha CHary OCMOf naHa on naHa o6jaBJbHBaH:,a Ha HHTepHeT CTpaHHll;H 
<l>aKy rrTern. 

ITpaBHJIHHK o6jaBJbeH naHa 25. 09. 2020. ronHHe, 
CTyrra Ha CHary 3. 10. 2020. ronHHe. 
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YHHBEP3HTET Y KPArYJEBQY 
<l>AKY JITET TEXHHqK:UX HAYKA Y qA ql(y 
Jipoj 31 - 1676/3 
23.09.2020.rOJ].UHe 
qAqAK 

Ha ocHoBy qnaHa 74. crnB 12. 3aKoHa o BMCOKOM o6pa3oBalhy ("Cn. rnacHMK" PC 6p. 

88/17, 27/17-.n:p 3aKOH, 73/18, 67/19 M 6/20-.n:p 3aKOH), qJiaHa 3. ITpaBMJIHMKa O KpMTepMjyMMMa 
3a m6op y 3Balhe HaCTaBHMKa YHMBep3MTern y KparyjeBI.i;y 6poj: III-01-523/44 o.u 16.07.2020. 
M qJiaHa 79. CrnTyTa <l>aKyJITeTa TeXHMqKMX HayKa y qaqKy (ITpeqmuneH TeKCT 6poj 3072. o.u 

27.12.2019. fO,UMHe M M3MeHa M .n:orryna CrnTyTa 6p.1207/3 o.u 13.07.2020. fO.[J;MHe), HacTaBHO 

HayqHo Bene <l>aKyrrTern, Ha erreKTpoHcKoj ce,n:HMIJ;M o.n:p)l{aHoj 23. cerrTeM6pa 2020. ro,n:Mne, 

JJ:OHeJIO Je 

O,[(JIY KY 
0 ycBajalby IlpaBHJIHHKa O ycJIOBHMa 33 HJ6op y 3B3lb3 

H3CT3BHHKa H capa}J.HHKa ua CTpyKOBHHM CTYJJ.HjaMa 

y CBaja ce ITpaBMJlHMK O ycJIOBMMa 3a m6op y 3BaH,a HaCTaBHMKa M capa,n:HMKa Ha 

CTPYKOBHMM CTY.UMjaMa, Kao y rrpe,n:JlO)l{eHOM TeKCTY KOjM qMHM caCTaBHM .ueo OBe O.z:i;rryKe. 

,[(ocTaBMTM: 
- y3 ITpaBMJIHMK M 
- apxMBM HHB. ~ E, u ~c,~-. ITPE,lJ:CE,lJ:Hl1K 

,'~~ .. \~TABHO-HAYlJHOf BEliA 
..l\ Ff~' '1.A;f(aHMjena MMJIOIIIeBMll, JJ:MIIJI. MH)I{. HH<p. 

,~'}... ... 6· () 

~~ 


