На основу чл. 65 ст. 6 Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр.
76/05) и чл. 34. став 1. тачка 22. Статута Универзитета “Унион“, Савет
Универзитета је на седници одржаној дана 19.02.2009. године донео

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку заснивања радног односа наставника и стицања звања
наставника и сарадника

I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником се регулише начин и поступак заснивања радног односа
и стицања звања наставника, на Универзитету “Унион“ у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Члан 2.
Универзитет врши избор наставника у звања доцента, ванредног професора,
редовног професора, предавача страног језика, предавача дизајнерских вештина,
предавача ликовних вештина и предавача рачунарских вештина.
Члан 3.
Универзитет обавља избор и у друга звања наставника у складу са врстом
студија које се изводе на факултету, у складу са посебним општим актом
Универзитета.

II Покретање поступка утврђивања предлога за избор у звање
наставника
Члан 4.
Поступак за стицање звања наставника Универзитета ( у даљем тексту :
наставник ) и заснивања радног односа наставника на факултету у саставу
Универзитета ( у даљем тексту : факултет ), покреће факултет под условима, на
начин и по поступку који је утврђен Законом и статутом, а у складу са другим
општим актима Универзитета и факултета.

Члан 5.
Факултет расписује конкурс за избор у звања наставника за ужу научну
односно ужу уметничку област за сва звања, као и за заснивање радног односа са
пуним или непуним радним временом.
Члан 6.
Одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника
доноси Наставно-научно, односно Наставно-уметничко веће факултета у даљем
тексту: Веће ), а на основу предлога комисије за припрему извештаја о кандидатима
пријављеним на конкурс.
Ако комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани
конкурс за избор у звање наставника и Веће одлуком усвоји такав извештај, декан о
томе обавештава Сенат Универзитета и дужан је да распише нови конкурс за избор
наставника.
Ако Веће не донесе одлуку о утврђивању предлога за избор кандидата
којег је предложила комисија, декан о томе обавештава Сенат Универзитета и
такође је дужан да распише нови конкурс за избор наставника.
Кандидати из става 2 и 3. овог члана имају право приговора у складу са
статутом, односно другим општим актима факултета.
Одлука донета поводом приговора је коначна.

III ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 7.
Декан факултета доставља предлог Сенату Универзитета за избор у звања
наставника.
Уз захтев из става 1. овог члана, Декан доставља :
-

Образложену одлуку већа о утврђивању предлога за избор у
звање наставника;
Извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор у звање наставника;
Приговор на извештај ако је приговора било у току стављања
извештаја на увид јавности;
Потписан извод из записника седнице Већа којим је утврђен
предлог за избор у звање;

IV ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
Члан 8.
Сенат за сваки семестар утврђује најмање два термина у току месеца за
одржавање седница, на којима се одлучује о избору наставника у звања.Распоред
одржавања седница председник Сената доставља деканима факултета.
Сенат одлучује о избору наставника већином гласова присутних чланова
који у складу са статутом имају право гласа.
Члан 9.
Предлог и пратећа акта факултета из чл. 7 ст. 2 овог Правилника разматра
Сенат Универзитета разматра ради доношења одлуке о избору наставника у звање.
Ако Сенат оцени да утврђени предлог не припада ниједном научном,
односно уметничком пољу у оквиру Универзитета, пре доношења одлуке о избору
наставника у звање, формираће комисију од 3 члана са другог универзитета ради
оцене утврђеног предлога факултета.
Када је предлог са пратећом документацијом факултета у складу са
Законом, Статутом Универзитета и овим правилником, Сенат доноси одлуку о
избору наставника у звање.
Члан 10.
Ако Сенат донесе одлуку којом не прихвата одлуку о утврђивању
предлога факултета за избор у звање наставника, председник Сената доставља
образложену одлуку факултету да преиспита своју одлуку и изјасни се о наводима
из образложења одлуке Сената..
Ако Веће факултета потврди првобитну одлуку, да би се Сенат изјаснио о
новој одлуци Већа, председник Сената доставља целокупан материјал Сенату
Универзитета ради доношења одлуке за избор у звање.
Члан 11.
Сенат Универзитета доноси :
-

Одлуку о избору у одговарајуће звање наставника;
Закључак којим се тражи додатно појашњење одређених
релевантних чињеница.
Одлуку из става 1. овог члана, Сенат доноси већином гласова укупног
броја чланова Сената Универзитета, јавним гласањем.

V ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
Члан 12.
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан на
основу одлуке Сената и у складу са Законом, Статутом и другим општим актима
Универзитета и факултета.
Члан 13.
Радни однос са наставником се по правилу заснива са пуним или непуним
радним временом.
Уколико се радни однос заснива са непуним радним временом, наставник
има сва права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду.
Наставник који ради са непуним радним временом на факултету у саставу
Универзитета може за остатак радног времена да заснује радни однос на другом
факултету како би на тај начин остварио пуно радно време, у складу са општим
актом Универзитета.
Члан 14.
Наставник друге високошколске установе у саставу Универзитета или
изван њега може се радно ангажовати на факултету у саставу Универзитета.
Радно ангажовање наставника из ст.1 овог члана врши се у складу са
општим актом самосталне високошколске установе у којој наставник има заснован
радни однос и општим актом овог Универзитета, а на основу чл. 75 Закона.
.
Члан 15.
Ако се путем конкурса за избор у звање и заснивање радног односа не
изврши избор наставника, факултет може ангажовати наставника другог факултета
изабраног у звање за исту ужу научну, односно уметничку област, ван радног
односа, на основу уговора о ангажовању за извођење наставе у допунском раду до
1/3 радног времена.
Члан 16.
Сви акти и предлози о избору у наставничка звања, изводи из записника и
копије уговора о раду чувају се у архиви факултета.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Одредбе овог Правилника сходно се примењују у случају када
Универзитет расписује избор за наставничка звања и закључује уговор о раду.
Овај Правилник се објављује на огласној табли Универзитета или на веб
сајту Универзитета.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину
и поступку заснивања радног односа наставника и стицања звања наставника и
сарадника од 26.02.2007. године.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Београду,
бр. А 089-01/09
дана 19.02.2009.
Председник Савета,
Проф. др Радомир Бојковић

