
Прилог 9.2  

 

 На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник Републике 

Србије» број 76. од 02.септембра 2005. године) и члана  93. став 9. и члана 125 став 3. 

Статута Високе струковне васпитачке школе у Вршцу, Наставно веће Високе струковне 

васпитачке школе, на седници одржаној дана ________________________2006. донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА ВИСОКЕ  

 СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧКЕ ШКОЛЕ У ВРШЦУ 

 

Члан 1.  

 

 Овим Правилником о избору наставника Високе струковне васпитачке школе у 

Вршцу (у даљем тексту: Избор наставника), регулишу се услови, начин и поступак избора 

у звање и заснивање радног односа наставника. 

 

Члан 2. 

 

 Наставно особље Високе струковне васпитачке школе чине лица која остварују 

наставни, научни и истраживачки рад. 

 Наставно особље су наставници. 

 Наставници у звање предавача, професора струковних студија, доцента, ванредног 

и редовног професора могу да изводе наставу у Високој струковној васпитачкој школи. 

 У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или 

стручни назив специјалисте и способност за наставни рад. 

 У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни 

назив доктора наука односно доктора уметности. 

 У звање предавача и професора струковних студија из поља уметности може бити 

изабрано и лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка дела. 

 У звање доцента може бити изабрано лице који поред услова из става 4. овог члана 

има и научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима 

са реценцијама. 

 У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 

5. овог члана има и више научних радова од значаја за развој науке, односно уметности у 

ужој научној, односно уметничкој области објављених у међународним или водећим 

часописима, са рецензијама, односно руковођење или учешће у научним пројектима, 

објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно 

уметничку област за коју се бира и виеше радова саопштених на међународним или 

домаћим научним скуповима.  

 У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које 

иам високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају самосталан 

допринос уметности. 

 У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 6. 

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 рецензијима, 



већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним 

скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене 

резултате у развоју научно-наставног подмлатка на високој школи, учешће у завршним 

радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. 

 У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које 

има високо образовање првог степена и изузетна уметничка дела која су значајно утицала 

на развој културе и уметности.  

  

Члан 3. 

 

 Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица која има звање из члана 

2. став 3. овог Правилника, изводити и наставник страног језика, односно вештина који 

има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој 

области и способност за наставни рад. 

 

Члан 4.  

 

 Наставници стичу звања и заснивају радни однос у следећем трајању: 

1) редовни професор – на неодређено време 

2) ванредни професор и доцент – на пет година 

3) наставник из члана 3. овог Правилника – на четири године 

4) сарадник у настави – на годину дана, са могућношћу продужења за још једну 

годину у току трајања академских дипломских или специјалистичких студија, а 

најдуже до краја школске године у којој се те студије завршавају. 

 

Члан 5. 

 

 Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника 

расписију Директор Високе струковне васпитачке школе у року утврђеном чланом 3. 

Статута Високе школе. 

 

Члан 6. 

 

 Избор у звање наставника и сарадника врши Изборно веће Високе струковне 

васпитачке школе. 

 Изборно веће Високе струковне васпитачке школе чине наставници – предавачи, 

професора струковних студија, доценти, ванредни професори и редовни професори – који 

су у радном односу на Високој струковне васпитачке школи.  

 Директор Високе струковне васпитачке школе је председник Изборног већа по 

функцији. 

 Приликом избора у звање могу учествовати у одлучивању само наставници Високе 

струковне васпитачке школе који су у истом или вишем звању од звања у које се кандидат 

бира. 

 

 

 

 



 

Члан 7. 

 

  Изборно веће, на основу расписаног конкурса за избор у звање и заснивање радног 

односа, формира Комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставика, 

односно сарадника. 

Комисија се састоји од најмање три наставника из исте или сличне научне области 

и који су најманје у исто или вишем звању од звања у којој се наставник или сараденик 

бира.  

За члана Комисије бира се најмање један члан који није у радном односу на Високој 

струковној васпитачкој школи. 

 

 

Члан 8. 

 

Комисија за писање реферата је дужна да најкасније у року од 3 месеца састави 

реферат о избору у звање. Комисија за писање реферата на крају реферата даје мишљење о 

кандидату за избор у звање.  

Уколико комисија у року од 3 месеца не састави реферат, Изборно веће ће 

именовати нове чланове комисије.  

Извештај комисије за писање реферата може да буде позитива или негативан. 

Негативни реферат Изборно веће не расправља. 

Изборно веће доноси одлуке уколико седници присуствује најмање две трећине 

чланова који имају право одлучивања, а одлуку доноси, односно утврђује предлоге 

већином гласова укупног броја присутних чланова који имају право одлучивања. 

На основу одлуке Изборног већа, директор Високе струковне васпитачке школе 

доноси решење о избору у звање и заснивању радног односа. 

 

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана по објављивању на огласној табли Високе 

струковне васпитачке школе. 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА 

 

 


