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Датум:

На основу члана члана 82, члана 83, члана 84, члана 85 и члана 86 Закона о
високом образовању («Службени гласник РС» бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др.закон
67/2019, 6/2020 - др.закони), члана 41. и члана 89, члана 89А, члана 89Б, члана 89В,
члана 89Г, члана 89Д и члана 90 Статута Техничког факултета
«Михајло Пупин» у Зрењанину бр. 01-601 од 13.02.2020. године, Наставно – научно
донело је следећи:

ПРАВИЛНИК
о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника
Члан 1.
Овим Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника (у даљем тексту: Правилник) уређују се
услови, начин и поступак стицања звања сарадника, услови, начин и поступак
заснивања радног односа сарадника на Техничком факултету «Михајло Пупин» у
Зрењанину (у даљем тексту: Факултет), мировање изборног периода и радног
односа и престанак радног односа сарадника Факултета.
Члан 2.
Приликом избора у звање сарадника цени се укупно постигнут успех на
основним академским и мастер академским студијама, односно студијама
уписаним по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању, као и следећи елементи:
− оцена о резултатима научноистраживачког и стручног рада;
− оцена о резултатима педагошког рада кандидата, осим приликом првог
избора у звање сарадник у настави, при чему приликом оцењивања
резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената;
− оцена о учешћу у стручним организацијама и на научним и стручним
скуповима и у другим делатностима од значаја за развој научне области и
Факултета
Члан 3.
Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави и асистент, као и
асистент са докторатом.
Члан 4.
Звања сарадника еквивалентна су звањима истраживача, и то:
а. звање асистент – звању истраживач сарадник
б. звање сарадник у настави – звању истраживач – приправник

Члан 5.
Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена
студента мастер академских или специјалистичких академских студија, који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Сарадник у настави учествује у наставном процесу само на основним
академским студијама.
Члан 6.
Факултет бира у звање асистента студента докторских студија који је сваки
од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад.
Асистент учествује у наставном процесу на основним академским и на
дипломским академским студијама (први и други циклус).
Под условима из става 1. овог члана, Факултет може изабрати у звање
асистента и магистра наука, односно магистра уметности, односно коме је
прихваћена тема докторске дисертације, односно докторског уметничког
пројекта.
За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је
завршило академске студије првог степена и има уметничка дела која
показују смисао за самостално уметничко стваралаштво уколико у
уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер академске,
односно докторске студије.
Факултет бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло
научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности и
показује смисао за наставни рад.
Члан 6А.
Факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа
(демонстратора и сл.) за помоћ у настави на студијама првог степена, студента
студија првог и другог или трћег степена , под условом да је на студијама првог
степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом
најмање осам (8).
Са лицем из става 1 овог члана декан закључује уговор о ангажовању у трајању
од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну школску
годину.
Члан 7.
Поступак избора у звање сарадника иницира се образложеним предлогом
Катедре за покретање поступка за избор у звање сарадника за послове који се
односе на уже научне области, односно предмете који припадају катедри.
Члан 8.
Одлуку о расписивању конкурса за избор у звање сарадника доноси Изборно
веће.

Члан 9.

Конкурс за избор у одређено звање и заснивање радног односа сарадника
објављује декан најкасније 3 месеца пре истека времена на које је сарадник
изабран, односно најмање 3 месеца пре почетка школске године у којој Факултет
почиње са радом.
Члан 10.
Конкурс је отворен за пријављивање кандидата најдуже 8 дана од дана
објављиваља у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање.
Уз пријаву на конкурс кандидати обавезно прилажу доказе о испуњавању
услова конкурса, кратку биографију, оверене фотокопије диплома, односно
уверење о положеним испитима, уверење о држављанству, списак објављених
научних и стручних радова, књига и саме радове.
Члан 11.
По закључењу конкурсног рока за пријављивање кандидата Изборно веће на
предлог Катедре одређује комисију од три члана за писање реферата о
пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника, од којих су најмање два
члана из научне области за коју се кандидат бира. Чланови комисије за избор у
звање сарадника имају звање наставника.
Предлог Катедре за састав Комисије из става 1. садржи назнаке имена и
презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у
звање, датума избора у звање и назив факултета, односно установе у којој је члан
комисије запослен.
Члан 12.
Комисија из става 1. претходног члана припрема реферат о свим
пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана пријема конкурсне
документације.
Ако Комисија не припреми реферат у року из става 1. овог члана Изборно
веће образује нову комисију.
Члан 13.
Предлог комисија доноси већином гласова и упућује реферат Изборном већу
на усвајање.
Декан као председник Изборног већа Факултета по функцији, затим у
дневни ред прве следеће седнице Изборног већа ставља информацију о реферату.
Изборно веће разматра, закључком прихвата и реферат излаже на увид
јавности у Билтен реферата о кандидатима за избор наставника, научних радника и
сарадника и на Web страницу Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/sr/ и
на Web страницу Факултета у трајању од 30 дана, у ком року се могу подносити
приговори Изборном већу.
Ако Изборно веће не прихвати информацију из става 2. овог члана
закључком одбацује реферат, Изборно веће дужно је да именује нову комисију за
писање реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника.
Члан 14.

По истеку рока из става 3. претходног члана, у случају да постоје приговори
на реферат Комисије благовремено достављени Изборном већу Факултета у
писаном облику, исти се преко стручне службе Секретаријата прослеђују
Комисији, која у року, не дужем од 10 дана израђује у писменом облику свој
одговор на примедбе наведене у приговору.
По истеку рока из претходног става Изборно веће на основу свих чињеница,
примедби и одговора доноси одлуку о избору у звање сарадника већином гласова
укупног броја чланова, којом истовремено одлучује и о поднетим приговорима.
Члан 15.
Ако комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани
конкурс за избор у звање сарадника и Изборно веће закључком такав реферат
прихвати, поступа се у свему као у члану 13. став 3. декан о томе обавештава
Изборно веће на првој следећој седници и дужан је да објави нови конкурс за избор
сарадника, по окончању поступка из члана 16. Правилника
Ако Изборно веће не донесе одлуку о избору кандидата којег је предложила
комисија, декан на првој следећој седници је дужан да објави нови конкурс за
избор сарадника, по окончању поступка из члана 16. Правилника.
Члан 16.
Кандидати из претходног члана имају право приговора који се може
поднети Савету Факултета у року од 15 дана од дана пријема одлуке Изборног већа
да није изабран. Поступајући по приговору, Савет Факултета може да потврди
одлуку Изборног већа или да, у случају утврђене повреде поступка избора, или
материјалних услова за избор сарадника прописаних законом, Статутом и овим
Правилником укине одлуку Изборног већа и врати ствар Изборном већу на
поновно одлучивање.
Одлука Савета Факултета по приговору је коначна.

Члан 17.
Са лицем изабраним у звање асистента након достављања коначне Одлуке о
избору закључује се уговор о раду на период од три године, са могућношћу
продужења за још три године.
Асистент може бити изабран у звање доцента пре истека изборног периода,
ако је стекао научни степен доктора наука и испунио услове за избор у звање
доцента.
Члан 18.
Са лицем изабраним у звање сарадника у настави након достављања
коначне Одлуке о избору 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.

Члан 19.
Сараднику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском одсуству,
одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета или друге
особе или боловању дужем од шест месеци изборни период и радни однос продужава
се за то време.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу првог дана после дана усвајања, након чега
ће се примењивати и на започете поступке избора у звања сарадника.

Председник Савета Факултета
проф.др Далибор Добриловић

