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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању („ Службени гласник
РС“ бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и члана 41. тачка
18. Статута Универзитета уметности у Београду, на 52. седници одржаној
26.5.2011. године, Сенат Универзитета уметности доноси
ПРАВИЛНИК
О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА
И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак заснивања
радног односа и стицања звања наставника Универзитета уметности.
Члан 2.
Звања наставника Универзитета уметности су: доцент, ванредни
професор и редовни професор. Услови за избор у звање наставника
прописани су Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), а
ближи услови и вредновање кандидата прописани су општим актом
Сената у складу са Препорукама Националног савета за високо
образовање.
Наставу страних језика, односно вештина, могу изводити и
наставници у звању наставника страног језика, односно наставника
вештина (стручног предмета).
Услови за избор у звање наставника из става 2. овог члана
прописани су Законом, а ближи услови општим актом факултета.
Универзитет уметности врши избор у сва звања наставника, а
наставник заснива радни однос на једном од факултета.

Члан 3.
Наставник у звању редовног професора заснива радни однос и
стиче звање на неодређено време.
Наставник у звању ванредног професора заснива радни однос и
стиче звање на пет година.
Наставник у звању доцента заснива радни однос и стиче звање на
пет година.
Наставник страног језика, односно вештина (стручног предмета),
заснива радни однос и стиче звање на четири године.
После истека изборног периода наставника из става 2. 3. и 4. овог
члана, наставник може бити поново изабран/реизабран у исто или више
звање.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 4.
Наставник заснива радни однос на основу јавног конкурса.
Члан 5.
Поступак за заснивање радног односа и стицање звања
наставника покреће надлежни орган факултета у складу са својим
општим актима, а одлуку о расписивању конкурса доноси декан.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на интернет
страници факултета.
Конкурс садржи:
1. наставничко звање за које се расписује конкурс
2. ужу уметничку, односно ужу научну област за коју се бира
3. период избора
4. назнаку о пуном или непуном радном времену
5. опште и посебне услове које кандидат треба да испуни
6. документа која кандидати прилажу као доказ да испуњавају
услове
7. рок за пријављивање.
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Члан 6.
Кандидат који се пријављује на конкурс за заснивање радног
односа и избор у звање наставника подноси факултету:
1. пријаву
2. попуњен Образац 2
3. релевантна документа којима доказује да испуњава услове
из конкурса.
У пријави се наводе подаци о конкурсу по коме се пријављује и
списак приложене документације.
Кандидат који се пријављује на конкурс, уз пријаву попуњава
Образац 2 који чини саставни део овог правилника.
Релевантна документа односе се на податке и прилоге везане за
уметничку, стручну, односно научну компетентност кандидата која је
од значаја за избор у одговарајуће звање наставника (уметничка
дела/научни пројекти, књиге, објављени чланци, ауторски радови,
изложбе, концерти и др.).

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Члан 7.
Разматрање конкурсног материјала о пријављеним кандидатима и
предлагање кандидата за избор у звање наставника врши комисија коју
образује изборно веће факултета.
Комисија се састоји од најмање три наставника од којих већина
мора бити из уже уметничке, односно научне области за коју се
кандидат бира, а најмање један није у радном односу на факултету.
Наставник у пензији може бити члан комисије и тада има статус
члана који није у радном односу на факултету.
Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се
наставник бира.
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Члан 8.
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року
од 60 дана од дана именовања.
Извештај комисије садржи:
1. податке о конкурсу, комисији и о пријављеним кандидатима
2. биографске податке кандидата
3. уметнички, стручни, односно научни и професионални допринос
4. педагошку способност и допринос у настави
5. руковођење – менторство у изради завршних радова
6. допринос академској и широј заједници
7. анализу рада кандидата
8. мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког
кандидата
9. предлог за избор кандидата у одређено звање са образложењем
10. датум и потпис чланова комисије.
Извештај комисије сачињава се на обрасцу који је саставни део
овог правилника - Образац 3.
Члан 9.
Извештај комисије ставља се на увид јавности на месту и у року
који је одређен општим актом факултета.
Члан 10.
По истеку рока из члана 9. овог правилника, извештај комисије са
предлогом кандидата за избор у звање наставника доставља се
изборном већу факултета, ради доношења одлуке о утврђивању
предлога за избор у звање наставника.
Изборно веће факултета доноси одлуку о утврђивању предлога
кандидата за избор у звање наставника, ако је присутно најмање две
трећине чланова који имају право одлучивања.
Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова који
имају право одлучивања, тајним гласањем.
Уколико изборно веће не донесе одлуку о утврђивању предлога
за избор кандидата којег је предложила комисија, или ако комисија не
предложи ни једног кандидата пријављеног на конкурс за избор
наставника, факултет може расписати нови конкурс, а незадовољни
кандидат који је учествовао у том конкурсу може изјавити приговор у
складу са општим актима факултета.
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Члан 11.
Декан факултета доставља Сенату Универзитета уметности
предлог одлуке за избор у звање наставника и следећа документа:
1. одлуку изборног већа о утврђивању предлога за избор у звање
наставника
2. извештај о спровођењу конкурса за избор наставника - Образац 1
3. пријаву кандидата са подацима из чл. 6. овог правилника Образац 2
4. извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор у звање наставника и заснивање радног односа - Образац 3
5. приговоре кандидата, ако је било.
Документа за избор из става 1. овог члана, факултет доставља у
25 примерака, 15 дана пре седнице Сената.
ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
Члан 12.
Приликом одлучивања о избору у звање наставника, седници
Сената мора да присуствује најмање 15 чланова Сената, а најмање 3
члана са факултета који је утврдио предлог одлуке о избору у звање
наставника (потребан кворум).
Сенат доноси одлуку о избору у звање наставника већином
гласова укупног броја својих чланова, тајним гласањем.
Сенат може донети:
1. одлуку о избору предложеног кандидата у звање наставника, или
2. одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено
звање.
Уколико Сенат оцени да су за доношење одлуке потребна
додатна појашњења, документација или мишљење, донеће закључак о
одлагању доношења одлуке и одредити примерен рок за допуну
документације
Након истека рока из става 4. овог члана, Сенат ће донети
одлуку.
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Члан 13.
Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може
изјавити приговор на одлуку Сената у року од 15 дана од дана
достављања одлуке.
Приговор се подноси Сенату.
Када Сенат одлучује о приговору из става 1. овог члана, Сенат
поступа као другостепени орган.
Члан 14.
Разматрајући приговор кандидата из члана 13. овог правилника,
Сенат може донети једну од следећих одлука:
1. усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку о
избору у звање предложеног кандидата, или
2. одбити приговор ако утврди да је неоснован и потврдити
првостепену одлуку Сената.
Одлука Сената по приговору је коначна.

Члан 15.
Са лицем изабраним у звање наставника декан факултета
закључује уговор о раду. Уговор о раду закључује се у складу са
Законом о високом образовању, прописима којима се регулише област
рада, Статутом и другим општим актима факултета и Универзитета
уметности.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Започети поступци за избор у звање наставника и заснивање
радног односа према Правилнику који је важио до ступања на снагу
овог правилника окончаће се по том Правилнику у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
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Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли и интернет стараници Универзитета уметности.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања
наставника Универзитета уметности број 7/153 који је донео Сенат
Универзитета уметности на 20 седници 29. маја 2008. године.

Председник

Сената

Ректор
проф. др Љиљана Мркић Поповић
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