На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» бр.
76/05), и члана 1. Статутарне одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у
Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» бр. 7/05), Научно-наставно веће Универзитета у
Нишу, на седници одржаној 14. 03. 2006. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу.
Члан 2.
Полазећи од планиране политике запошљавања и ангажoвања наставника и
сарадника Универзитета (члан 48. Закона о високом образовању) и одлуке
одговарајућих органа факултета и Универзитета, декан факултета објављује конкурс за
заснивање радног односа и избор у звање наставника за уже области утврђене општим
актом факултета.
За избор или поновни избор наставника који су у радном односу на факултету, а
којима је истекао период на који су бирани, конкурс се објављује најкасније шест
месеци пре истека времена на које је наставник биран.
Конкурс, са роком пријављивања кандидата од 15 дана, објављује се у дневном
листу.
Члан 3.
Декан факултета обавештава Универзитет о објављеном конкурсу за избор
наставника и доставља копију објављеног конкурса, најкасније пет дана по објављивању
конкурса.
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, на предлог Изборног већа
факултета, именује комисију и председника комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима на конкурс и о томе обавештава декана факултета, најкасије
у року од 15 дана од дана пријема обавештења декана о објављеном конкурсу.
Члан 4.
Комисија се састоји од најмање три наставника у истом или вишем звању из
научне, односно уметничке области за коју се настаник 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 за писање извештаја пријаве учесника конкурса са приложеном
документацијом.
Члан 5.
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 који је објавио конкурс, 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, декан факултета о
томе обавештава одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, које именује нову
Комисију.
Члан 6.
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.
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Члан 7.
Декан факултета, у року од 15 дана од истека рока за пријављивање кандидата
на конкурс, подноси захтев студентском парламенту факултета, или ако он није
конституисан, студентским организацијама на факултету, да у року од 15 дана дају
мишљење о педагошком раду кандидата. Ако студентски парламент, односно студентске
организације, не доставе мишљење о педагошком раду кандидата, сматраће се да немају
примедбе.
Изборно веће факултета упознаје се са мишљењем студената приликом давања
оцене о педагошком раду кандидата.
Члан 8.
Декан факултета, у року од 15 дана од дана достављања реферата, обезбеђује да
Изборно веће факултета дâ следеће оцене:
1. оцену резултата научног, истраживачког односно уметничког рада кандидата,
2. оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности
восокошколске установе,
3. оцену резултата педагошког рада кандидата, и
4. оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног,
односно уметничко-наставног подмлатка.
Члан 9.
Изборно веће факултета утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће
звање, већином од укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од звања
у које се кандидат предлаже.
Члан 10.
Факултет доставља одговарајућем научно-стручном већу Универзитета:
1. Предлог одлуке изборног већа факултета о избору кандидата у звање наставника,
укључујући и случај када се ни један од пријављених кандидата не предлаже за
избор;
2. Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника, а
ако је у току увида јавности било примедаба, достављају се и примедбе, и одговор
Комисије на примедбе;
3. Оцене из члана 8. овог Правилника.
Члан 11.
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета доноси одлуку о избору у звање
наставника и ту одлуку доставља факултету и учесницима конкурса.
Учесници конкурса имају право приговора Научно-наставном већу Универзитета у
року од 15 дана од дана достављања одлуке о избору.
Научно-наставно веће одлучује по приговору и доноси одлуку која је коначна.
Члан 12.
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан
факултета.
Наставнику који је у радном односу на факултету и који је учествовао на конкурсу
за избор у одређено звање, а не буде изабран, декан доноси решење о отказу уговора о
раду.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у «Гласнику Универзитета у
Нишу».
ПРЕДСЕДНИК
НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВЕЋА
Проф. др Градимир В. Миловановић,с.р.
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