
 
Прилог 9.2. 
 
 
На основу чланова 63-71 Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05 и 
чланова 81-100 Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
«Михаило Палов» - Вршац, Савет Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача «Михаило Палов» - Вршац доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
НАСТАВНИКА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА «МИХАИЛО ПАЛОВ»- ВРШАЦ 
 
      Члан 1. 
 
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног 
односа наставника на Високој школи струковних студија за образовање васпитача 
«Михаило Палов» - Вршац (у даљем тексту Високе школе). 
 
      Члан 2. 
 
Звања наставника на Високој школи су: професор, предавач, наставник страног језика и 
вештина и сарадник. 
 
      Члан 3. 
 
Поступак стицања звања и заснивања радног односа наставника иницира Висока школа, 
расписивањем конкурса за избор у звање наставника, полазећи од потреба да се 
наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област, које су дефинисане 
Статутом Високе школе, и по правилу заснива радни однос са пуним радним временом. 
 
      Члан 4. 
 
Конкурс за избор наставника се објављује у средствима јавног информисања. 
Конкурс је пуноважан уколико буде објављен и на интернет страници Високе школе. 
Конкурс обавезно мора да садржи:опште и посебне услове које кандидати морају да 
испуне, ужу научну област за коју се бирају, назнаку да ли се радни однос заснива са 
пуним или непуним радним временом, рок за пријављивање и документа која кандидати 
прилажу као доказ да испуњавају услове. 
 
      Члан 5. 
 
Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Наставно веће Високе школе, 
на основу извештаја који подноси Комисија за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима (у даљем тексту Комисија). 
Чланови Комисије су у истом или вишем звању од кандидата који се бира. 
Комисију чине 3 члана, а 2 члана комисије морају да буду из уже научне области за коју 
се кандидат бира. 
 
      Члан 6. 
 
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 60 дана, од дана 
истека рока за пријављивање кандидата. 
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата и Наставно веће 
прихвати такав извештај, односно ако Наставно веће донесе одлуку којом не предлаже 



ни једног кандидата за избор у звање наставника, Висока школа расписује нови 
конкурс. 
 
      Члан 7. 
 
Комисија доставља Наставном већу предлог за избор у звање наставника, на обрасцу 
који је саставни део овог правилника. 
Уз предлог из става 1. овог члана, Комисија доставља и  одлуку Комисије са извештајем  
о пријављеним кандидатима. 
Комисија је обавезна да предлог са извештајем из претходног става учини јавним, 
истицањем на огласној табли Високе школе или објављивњем на интернет страници 
школе у року од 5 дана од утврђивања предлога. 
Предлог и извештај морају бити доступни јавности најмање 7 дана. Почев од дана 
објављивања.  
 
 
      Члан 8. 
 
По пријему предлога Комисије, Наставно веће у року од 30 дана од дана пријема 
разматра предлог са комплетном документацијом. 
Наставно веће може донети: 
1.одлуку о избору у звање наставника-према утврђеном предлогу Комисије, 
2.одлуку да се не изабере кандидат по утврђеном предлогу Комисије, 
3.закључак о одлагању доношења одлуке, тј.да су  потреби прибављања додатних 
појашњења. 
У случају ситуације из  претходног става, Наставно веће ће одредити рок који не може 
бити дужи од 20 дана од дана доношења закључка, ради прибављања потребних  
појашњења. 
Након истека рока, Наставно веће ће донети одлуку у смислу става 2. овог члана. 
 
      Члан 9. 
 
Одлука Наставног већа о избору кандидата у звање је важећа уколико је седници 
присуствовало најмање 2 трећине чланова Наставног већа. 
Кандидат је изабран у звање наставника уколико је за предлог Комисије гласала већина 
присутних чланова већа.  
 
      Члан 10. 
 
Уколико кандидат није предложен за избор у звање наставника од стране Комисије, има 
право на приговор  у року од 15 дана од  пријема одлуке. 
Приговор се предаје Комисији а подноси Наставном већу. 
Ако Комисија утврди да је приговор основан, може донети одлуку о избору новог 
кандидата, и новом одлуком заменити прву одлуку. 
Ако Комисија утврди да је приговор кандидата неоснован, приговор са својим 
мишљењем о приговору доставља Наставном већу. 
Наставно веће може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку о 
избору у звање наставника подносиоца приговора. 
Ако Наставно веће одбије приговор као неоснован и донесе одлуку да се предложени 
кандидат не изабере у звање наставника, Висока школа расписује нови конкурс. 
Одлука Наставног већа по приговору је коначна. 
 
      Члан 11. 
 
Одлука о изабраном кандидату се  доставља учесницима конкурса у писаној форми. 
 
 
 



 
 
 
      Члан 12. 
 
Директор Високе школе закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање 
наставника у складу са законским прописима којима се регулише рад, Колективним 
уговорима, Статутом високе школе и другим општим актима којима се регулише рад у 
високом образовању. 
 
      Члан 13.  
 
Овај правилник ступа на снагу на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 
Високе школе. 
 
       Председница Савета Високе школе 
 
       ______________________________ 
                         предавач Јелена Пртљага 
 
 
        
 
 
 
           
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА-ВРШАЦ 
Дел.бр._________ 
Датум  _________ 
 
 
 
  ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР  НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ  
 
 
 
I- ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ      
         НАСТАВНИКА 
 
 
1.Име,средње име и презиме кандидата: 
 
2.Предложено звање: 
 
3.Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира: 
 
4.Врста радног односа (са пуним или непуним радним временом): 
 
5.До овог избора кандидат је био у звању      
у које је први пут изабран    , за ужу научну, односно 
уметничку област       . 
 
 
II- ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 
 
1.Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање. 
 
2.Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор: 
 
3.Датум и место објављивања конкурса: 
 
4.Звање за које је расписан конкурс: 
 
III-ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА И О 
ИЗВЕШТАЈУ 
 
1.Назив органа и датум именовања комисије: 
 
 
 
 
 
2..Број пријављених кандидата на конкурс: 
 
3.Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије: 
 
4.Датум стављања извештаја на увид јавности: 
 
5.Начин и место објављивања извештаја: 
 



6.Приговори: 
 
 
 
IV-УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 
 
1.Датум утврђивања предлога од стране Комисије: 
 
2.Потврђујемо да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата 
   у звање       вођен у 
свему према одредбама Закона, Статута и Правилника о избору наставника у 
звање Високе школе. 
 
 
2.Састав комисије за припрему извештаја: 
 
 Име и презиме  Звање   Ужа научна, односно 
         уметничка област 
 
1) _________________________     ________________      
_______________________            
 
 
2) _________________________     _________________     
______________________ 
 
 
3) _________________________      _________________    
______________________ 
 
 
Прилози: 
1.Извештај комисије о пријављеним кандидиатима 
2.Приговори 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


