ПРЕДЛОГ
На основу члана 55 , а у вези са чланом 70, 71, и 72. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 -аутентично тумачење и
97/08.) и члана 48. Статута Универзитета у Београду-Факултета политичких наука,
Наставно-научно веће Факултета је на ........ седници од........године, донело:

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања
радног односа сарадника на Универзитету у Београду- Факултету политичких
наука (у даљем тексту: Факултет), у складу са Законом о високом образовању (у
даљем тексту: Закон), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Универзитета
у Београду-Факултета политичких наука.
Звања сарадника на Факултету политичких наука су: сарадник у настави и
асистент.
Члан 2.
Сарадник у настави бира се на годину дана са могућношћу продужења за
још једну годину у току трајања дипломских академских (мастер) или
специјалистичких академских студија, а најдуже до краја школске године у којој се
те студије завршавају.
Асистент се бира на 3 (три) године, са могућношћу продужења за још три
године.
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Члан 3.
Сарадник се бира за катедру или за ужу научну област, или за више
сродних ужих научних области утврђених у Статуту Факултетa.
У звање сарадника у настави на студијама првог степена може да се бира
студент одговарајућих дипломских академских и специјалистичких академских
студија, који је на основним академским студијама остварио просек најмање 8,00
(осам ), као и друге услове који су прописани Законом, Статутом Универзитета и
Статутом Факултета.
У звање асистента може да се бира студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање осам (8) и који
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показује смисао за наставни рад, као и друге услове који су прописани Законом,
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Приликом избора у звање сарадника узима се у обзир већа просечна оцена, а
посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија,
мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика.
Ближе услове за избор сарадника утврдиће општим актом Сенат
Универзитета, а на предлог Наставно-научних већа факултета.
ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
САРАДНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Члан 4.
Конкурс за заснивање радног односа и избор у звање сарадника Факултет
може расписати само ако је то радно место предвиђено општим актом Факултета и
ако су средства за његово финансирање обезбеђена.
Факултет расписује конкурс за заснивање радног односа и избор у звање
сарадника, по потреби, водећи рачуна да се наставни процес организује на
квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Ако се ради о конкурсу за избор сарадника на који се може пријавити и
лице које се налази у радном односу на одређено време у звање сарадника, конкурс
се расписује најкасније три (3) месеца пре истека времена за које се сарадник бира.
Избор у звање и заснивање радног односа обавља се најкасније у року од
три (3) месеца од дана објављивања конкурса.
Са лицем изабраним у звање сарадника уговор о раду закључује декан
Факултета.
Члан 5.
Изборно веће Факултета на предлог надлежног одељења Факултета формира
Комисију за писање реферата за избор у звање сарадника.
Комисија се састоји од најмање 3 (три) наставника, односно истраживача са
научним звањем из од којих су најмање два из исте уже научне области за коју се
сарадник бира.
Рад у комисији је обавеза наставника.
Када се ради о избору у звање асистента један члан комисије за писање
реферата мора бити наставник који није запослен на Факултету.
Члан Комисије може бити и наставник у пензији као и наставник страног
универзитета, односно факултета, ако испуњава услове из става 2. овог члана.
Члан 6.
Декан својом одлуком расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа сарадника.
Декан, као орган пословођења Факултета, стара се о исправности и
законитости поступка стицања звања сарадника који се одвија на Факултету, као и
о заснивању радног односа на Факултету, закључивањем одговарајућег уговора са
изабраним кандидатом.
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Члан 7.
Факултет конкурс за избор у звање сарадника објављује у средствима јавног
информисања и на сајту Факултету.
Конкурс садржи: назнаку сарадничког звања за које се расписује, опште и
посебне услове које кандидат треба да испуни, ужу научну област за коју се бира,
назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом, рок
за пријављивање и документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове.
Рок за подношење пријава, по правилу, не може бити краћи од 15 дана.
Члан 8.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року од 30
(тридесет) дана, од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Уколико Комисија не достави извештај у року из става 1. овог члана,
Изборно веће Факултета може формирати другу Комисију за писање извештаја.
Члан Комисије за писање реферата за избор сарадника Факултета може
извештају приложити издвојено мишљење које се заједно са рефератом Комисије
ставља на увид јавности.
Реферат комисије ставља се на увид јавности 15 (петнаест) дана у
библиотеку и на сајт Факултета.
За избор у звање сарадника у настави није потребно мишљење матичног
Факултета.
За избор у звање асистента, Факултет ће прибавити мишљење матичног
Факултета.
Члан 9.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи
звање сарадника Факултета.
Ако лице из става 1. овог члана има стечено звање сарадника Наставнонаучно веће Факултета доноси одлуку о забрани обављања послова сарадника.
Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са законом.
Члан 10.
Изборно веће Факултета врши избор у звање сарадника.
Када Изборно веће одлучује о избору у сарадничка звања, право да гласају
имају сви чланови Изборног већа.
Изборно веће одлучује о избору у звање сарадника када ако је присутно
најмање две трећине чланова који имају право да одлучују.
Одлука о избору у звање сарадника доноси се већином од укупног броја
чланова.
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Члан 11.
Сваки кандидат који је учествовао у конкурсу има право да уложи приговор
Савету Факултета у року од 7 (седам) дана од дана када су примили обавештење о
избору.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ САРАДНИКА У НАСТАВИ

Члан 12.
Лица бирана у звање сарадника на Факултету имају право и обавезу да:
- припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
- организују студентску праксу;
- помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
- учествују у одржавању испита и свих предиспитних активности;
у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
- обављају консултације са студентима;
- раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за
самосталан научно-истраживачки рад;
- учествују у раду катедри, одељења и комисија Факултета;
- развијају колегијалне односе са другим члановима академске
заједнице;
- се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу са
општим актом који доноси Сенат Универзитета;
- обављају и друге послове предвиђене Законом, Статутом и општим
актима Универзитета и Факултета.
Лица бирана у звање сарадника Факултета просечно осварују 300 часова
активне наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе
недељно.
САРАДНИК- ДЕМОНСТРАТОР
Члан 13.
Студент академских студија другог степена може се ангажовати на
Факултету као сарадник- демонстратор за извођење вежби и учествовање у
предиспитним активностима.
Сарадник-демонстратор ангажује се за једну школску годину, без
расписивања конкурса и заснивања радног односа одлуком Наставно-научног већа
Факултета, а на предлог матичног Одељења.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
До 9. септембра 2012. године, у звањe асистента може бити бирано и лице
које уместо статуса студента докторских студија има академски назив магистра
наука , а испуњава остале услове утврђене Законом, Статутом Универзитета у
Београду, Статутом Факултета и општим актима Универзитета и Факултета.
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Члан 15.
Лица бирана у звање асистента приправника, односно асистента по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању имају
право да буду поновно бирани у исто звање на период у трајању од 3 (три) године.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на
оглaсној табли Факултета.
Председник ННВ и декан Факултета
Проф.др Милан Подунавац
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