На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у
Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета у Нишу на седници одржаној
04.04.2019. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА
РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују услови, начин и поступак стицања звања и
заснивања радног односа сарадника Електронског факултета у Нишу (у даљем тексту:
Факултет).
Члан 2.
Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.
Факултет може за потребе реализације студијских програма ангажовати и
сараднике ван радног односа, демонстраторе и сараднике у лабораторији, под условима
и на начин прописаним општим актом Факултета.
Услови стицања звања сарадника
Члан 3.
Факултет бира у звање сарадник у настави на студијама првог степена у ужој
научној области утврђеној Статутом Електронског факултета у Нишу, студента
одговарајућих мастер академских студија, који је студије првог степена завршио са
просечном оценом најмање осам (8).
Члан 4.
Факултет бира у звање асистента у ужој научној области утврђеној Статутом
Електронског факултета у Нишу, студента одговарајућих докторских студија, који је
сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и
који показује смисао за наставни рад.
Под условима из става 1. овог члана, Факултет може изабрати у звање асистента
и магистра наука коме је прихваћена теза докторске дисертације у одговарајућој
научној области.
Члан 5.
Факултет бира у звање асистента са докторатом у ужој научној области
утврђеној Статутом Електронског факултета у Нишу, лице које је стекло научни назив
доктора наука и које показује смисао за наставни рад.
Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом су:
- објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира, од
тога најмање један рад у часопису категорије М21, М22 или М23, као
првопотписани аутор;
- учешће на конференцијама међународног или националног значаја.
Члан 6.

Смисао за наставни рад кандидата за избор у звање асистента и асистента са
докторатом доказују се одговарајућом потврдом о претходном педагошком искуству на
високошколској установи, односно активним учешћем у реализацији наставних
активности на високошколској установи.
За кандидате који немају претходно педагошко искуство на високошколској
установи у звању сарадника, декан Факултета обезбеђује одржавање приступног
вежбања.
Декан Факултета, на предлог Већа одговарајуће катедре, оглашава тему и место
одржавања приступног вежбања кандидата из става 2. овог члана постављањем
информације на интернет страни Факултета и огласној табли Факултета и доставља
писмено обавештавање о томе свим учесницима конкурса који имају обавезу
одржавања приступног вежбања, најкасније 15 дана пре термина одређеног за
приступно вежбање.
Приступно вежбање, које је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована
лица, одржава се пред комисијом за писање извештаја о пријављеним учесницима
конкуса за избор сарадника именованом од стране Изборног већа Факултета, које
сачињава извештај о приступном вежбању, са његовом оценом, који је саставни део
Извештаја о пријављеним кандидатима за избор сарадника из члана 15. овог
Правилника.
Члан 7.
Смисао за научноистрaживачки рад кандидата за избор у звање асистента и
асистента са докторатом доказује се списком научних и стручних радова и копијом
радова.
Као доказ о другим активностима у области научноистрживачког рада, кандидат
пприлаже уз пријаву на конкурс за избор сарадника и:
- статус истраживача стипендисте докторанда Министарства просвете,
науке и технолошког развоја у претходном периоду,
- избор у звање истраживача, истраживачко или научно звање, у складу са
Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“,
бр.110/05, 50 /06 – исправка, 18/10 и 112/15),
- учешће на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, међународним пројектима или пројектима чији је носилац
Факултет у својству истраживача.
Члан 8.
Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор у
звање сарадника оцењује кандидате, нарочито када је потребно дати предност једном
кандидату, на основу следећих додатних критеријума:
- претходни избор у звање сарадника,
- претходно педагошко искуство,
- број положених испита на мастер и докторским студијама,
- просечна оцена у току студија и оцене из одговарајућих предмета из уже
научне области за коју се бира сарадник,
- трајање студирања,
- одобрена тема докторске дисертације у ужој научној области за коју се
бира,
- број објављених научних и стручних радова из уже научне области за
коју се бира сарадник, у међународним и домаћим часописима и
публикацијама,

-

-

-

-

број саопштења на међународним и домаћим скуповима из уже научне
области за коју се бира сарадник,
објављени стручни радови, преводи, практикуми, збирке задатака, и сл.
из уже научне области за коју се бира сарадник,
број осталих активности из уже научне области за коју се бира сарадник
(семинарски радови, практични радови, стручна пракса, пројекти и
слично),
учешће у ванннаставним активностима које се тичу уже научне области
за коју се бира сарадник (студијска путовања, пројекти, трибине,
промоције и сл.)
учешће у ванннаставним активностима у свим областима образовања
(стручне комисије, такмичења, испити, пројекти и програми у
образовању и слично),
учешће у раду у телима и органима високошколских установа.

Начин и поступак стицања звања сарадника
Члан 9.
Декан, у складу са утврђеном политиком запошљавања на Факултету, узимајући
у обзир мишљење одговарајућег Већа катедре и мишљење Колегијума Факултета и
водећи рачуна да се наставни процес организује на квалитетан рационалан и ефикасан
начин, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа сарадника за уже
научне области утврђене Статутом Електронског факултета у Нишу.
За избор сарадника који су у радном односу на Факултету, поступак за избор у
звање, односно продужење уговора покреће се најраније 4 (четири), а најкасније 3 (три)
месеца пре истека времена на које је сарадник биран.
Конкурс Факултета за избор сарадника садржи: број извршилаца, назнаку
сарадничког звања за који се расписује, ужу научну област за коју се сарадник бира уз
заснивање радног односа, назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним
радним временом, период за који се закључује уговор o раду, услове које кандидат
треба да испуни, документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове за
избор и рок за пријављивање на конкурс, који износи 15 (петнаест) дана.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања (лист који излази на
целој територији Републике Србије или делу територије Републике Србије или у
публикацији „Послови“ коју издаје Национална служба за запошљавање), а
информација о конкурсу објављује се и на сајту Факултета.
Члан 10.
Декан Факултета може, до доношења првостепене одлуке о избору сарадника,
донети одлуку о поништавању објављеног конкурса, ако утврди да конкурс није
објављен у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета или овим Правилником.
Одлука декана о поништавању конкурса мора да буде образложена и доставља
се свим учесницима конкурса најкасније 8 (осам) дана од дана доношења.
Учесници конкурса имају право приговора на одлуку декана о поништавању
конкурса. Приговор се подноси Савету Факултета у року од 8 (осам) дана од дана
пријема одлуке.

Одлука Савета Факултета по приговору на одлуку декана о поништавању
конкурса је коначна.
Коначна одлука о поништавању конкурса доставља се учесницима.
Уколико Савет Факултета усвоји приговор и поништи одлуку декана о
поништавању конкурса, Изборно веће ће наставити поступак за доношење одлуке за
избор у звање сарадника.
Члан 11.
Приликом пријављивања на конкурс за избор у звање сарадника, кандидати су
дужни да Факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из
конкурса.
Уз пријаву на конкурс за избор у звање сарадника кандидат обавезно подноси:
биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак публикација и прилоге који
документују наводе из пријаве и омугућују увид у научни рад и стручне квалификације
кандидата.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на начин
прописан овим чланом као и правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним
пријавама и неће бити разматране, о чему декан Факултета доноси посебан закључак и
доставља га кандидату.
На закључак из претходног става није допуштена жалба.
Члан 12.
Уколико сви пријављени учесници конкурса повуку своје пријаве на конкурс у
току поступка који се води пред органима Факултета, декан доноси решење о
обустављању поступка и доставља га учесницима конкурса. Изјаве учесника конкурса
којим аповлаче своје пријаве на конкурс се достављају учесницима конкурса уз
решење.
Члан 13.
Изборно веће Факултета, на предлог Већа одговарајуће катедре, у року од 45 дана
од дана објављивања конкурса, именује Комисију за писање извештаја о пријављеним
учесницима на конкурс, која се састоји од најмање три наставника из одговарајуће уже
научне области за коју се сарадник бира, од којих је најмање један у радном односу на
другој високошколској установи.
Члан 14.
Декан у року од 5 дана од истека рока за пријављивање учесника на конкурс за
избор сарадника, доставља председнику комисије за писање извештаја поднете пријаве
учесника на конкурсу са приложеном документацијом.
Комисија је дужна да сачини писани извештај о пријављеним учесницима са
предлогом за избор одређеног кандидата за сарадника.
Комисија је дужна да сачини извештај и у случају када се ниједан од
пријављених учесника конкурса не предлаже за избор у одговарајуће звање и да изнесе
разлоге због којих је утврдила такав предлог.
Комисија доставља свој извештај Факултету у року од 15 дана од дана када је
председник комисије примио од декана Факултета пријаве учесника.
Ако Комисија не сачини извештај у року из претходног става овог члана, декан
о томе обавештава Изборно веће Факултета, које, на предлог Већа одговарајуће
катедре, образује нову комисију.

Члан 15.
Извештај Комисије садржи:
- Опште биографске податке учесника конкурса и податке о њиховој
професионалној каријери;
- Преглед и мишљење о резултатима ангажовања у досадашњем току
студирања, као и у настави и другим делатностима Факултета;
- Преглед и мишљење научног и стручног рада учесника конкурса (преглед
објављених научних радова, учешће у научним пројектиманаграде и признања и остало
од занчаја за избор у звање);
- Извештај о одржаном приступном вежбању учесника конкурса у случајевима
кадаје оно овим Правилником прописано као услов за избор сарадника;
- Предлог за избор једног кандидата у одговарајуће звање.
Члан 16.
Предлог кандидата за избор у звање сарадника може бити утврђен једногласно
односно већином гласова чланова Комисије.
Сваки члан комисије има право да издвоји мишљење, које се упућује на даље
поступање равноправно са осталим делом извештаја.
Декан може извештај комисије који није сатављен у складу са Законом,
Статутом или овим Правилником да врати комисији на исправку или допуну у року од
три дана од дана пријема.
Члан 17.
Декан, у року од пет дана од пријема извештаја комисије, ставља извештај на
увид јавности на интернет страни Факултета и Библиотеци Факултета у трајању од 15
дана.
Ако на извештај који је на увиду јавности благовремено буду стављене
примедбе, те примедбе декан доставља председнику Комисије за писање извештаја са
захтевом да се Комисија изјасни о њима у року од 15 дана од дана пријема.
Члан 18.
Изборно веће Факултета доноси одлуку о избору кандидата у одговарајуће
звање већином од укупног броја чланова и ту одлуку доставља учесницима конкурса.
Учесници конкурса имају право приговора Савету факултета у року од 8 дана,
од дана достављања одлуке о избору.
Савет одлучује по приговору и доноси одлуку која је коначна.
Члан 19.
Са лицем које је изабрано у звање сарадник у настави, декан Факултета
закључује уговор о раду на период од једне године.
Одлуком Изборног већа Факултета, на образложени предлог Већа катедре,
уговор о раду из претходног става може се продужити за још једну годину у току
трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају.
Члан 20.
Са лицем које је изабрано у звање асистента, декан Факултета закључује
уговор о раду на период од три године.
Одлуком Изборног већа Факултета, на образложени предлог Већа катедре,
уговор о раду из претходног става може се продужити за још три године.

Могућност продужења уговора о раду из става 2. овог члана односи се и на
асистенте који су стекли научни назив доктора наука.
Члан 21.
Са лицем које је изабрано у звање асистента са докторатом, декан Факултета
закључује уговор о раду на период од три године.
Одлуком Изборног већа Факултета, на образложени предлог Већа катедре,
уговор о раду из претходног става може се продужити за још три године.
Члан 22.
Приликом утврђивања предлога за продужење уговора, Веће катедре цени
остварене резултате кандидата на исти начин као и када је биран у звање.
У поступку стицања вишег звања сарадника, оцењују се и резултати које је
кандидат остварио од тренутка стицања претходног звања.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу, по добијњу сагласности Сената Универзитета у
Нишу, осмог дана од дана објављивања на Интернет страници Факултета.
Поступци избора сарадника Факултета који су у току на дан почетка примене
овог Правилника, окончаће се по правилима која су важила у тренутку расписивања
конкретног конкурса за избор сарадника Факултета.

