
Mинимални критеријуми 
за избор у звање наставника и сарaдника 

 

 

 

На основу члана 62. до 79. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 

76/2005, 9/2008) и одговарајућих одредби Статута Високе пословне школе у Блацу (у 

даљем тексту Школе), Наставно веће усваја минималне критеријуме за избор у звање 

наставника и сарадника. 

 

 

Услови за избор у звање наставника 

 

Члан 1. 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, 

академски, односно научни назив и способност за наставни рад. 

При избору у звање наставника Школа цени следеће: оцењује резултате научног, 

стручног и уметничког рада, оцењује ангажованост у развоју наставе и других 

активности у Школи, оцењује резултате педагошког рада наставника, оцењује резултате 

које је наставник постигао у обезбеђивању научног, стручног и уметничког подмлатка 

Школе. 

При оцењивању резултата педагошког рада наставника у обзир се узима и мишљење 

студената сагласно општим актима Школе, док оцену осталих резултата у раду 

наставника даје Наставно веће Школе, односно комисија именована од стране 

Наставног већа. 

 

Избор у наставничка звања 
 

Члан 2. 

Професор струковних студија 
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив 

доктора наука у научној, односно стручној области за коју се бира, објављене научне и 

стручне радове из одговарајуће области, има изражену способност за наставни рад и 

радно искуство минимум 8 година. 

Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни 

однос на неодређено време. 

 

Предавач 
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или 

стручни назив специјалисте у научној, односно стручној области за коју се бира, 

објављене научне и стручне радове, показује способност за наставни рад, има 

педагошко искуство (осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је 

довољно да поседује склоност и способност за наставни рад) и радно искуство 

минимум 3 године.  

Лице изабрано у звање предавача стиче звање и заснива радни однос на период у 

трајању од пет година. 

 

Наставник практичне наставе 

У звање наставника практичне наставе може бити изабрано лице које има високо 

образовање првог степена и има објављене стручне радове из одговарајуће области, 



најмање три године радног искуства у струци и које показује способност за наставни 

рад.  

Наставник практичне наставе се бира за предмете, групу предмета или интегралну 

практичну наставу за предмете где је практична настава предвиђена Наставним планом 

и програмом.  

Лице изабрано у звање наставника практичне наставе заснива радни однос на период у 

трајању од пет година. 

 

Наставник страних језика, односно вештина 
У звање наставника страног језика, односно вештина може бити изабрано и лице које 

има високо образовање првог степена академских студија и има објављене стручне 

радове из одговарајуће области, као и способност за наставни рад. Лице изабрано у 

звање наставника страног језика стиче звање и заснива радни однос на период у 

трајању од пет година. 

 

 

Избор у звање сарадника 

 

Члан 3. 

Сарадник у настави 

Школа бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена студија студента 

мастер академских или специјалистичких студија који је студије прог степена завршио 

са просечном оценом најмање осам (8). 

Са лицем из претходног члана овог правилника закључује се уговор о раду на период 

од годину дана уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања 

студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 

 

Асистент 
У звање асистента Школа бира студента докторских студија који је претходне нивое 

студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао 

за наставни рад. 

Под условим из претходног става овог Правилника, Школа може изабрати у звање 

асистента и магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.  

Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три 

године са могућношћу продужења за још три године.  

Могућност продужења уговора о раду из претходног става овог правилника односи се и 

на асистенте који су стекли научни назив доктора наука. 

 

 

 


