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Национални савет за високо образовање Републике Србије сходно чл.12, став 1 тачка 

12 Закона о високом образовању („Сл.Гласник РС“ бр.88/17) је у обавези 

прописивања Минималних услова за избор у звања наставника на предлог 

Конференције универзитета, односно Конференције академија и високих школа. 

Како Национални савет за високо образовање није донео Минималне услова за избор 

у звања наставника на високим школама струковних  студија, иако је Конференција 

академија струковних студија Србије предлог усвојила 21.12.2015.године и исти је 

упућен Националном савету за високо образовање, то је Наставно-стручно веће 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА - ВИШСС, на VII седници одржаној 05.04.2018. године, 

усвојило, 

 

МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА  

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ - ВИШСС 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим актом дефинишу се јединствени услови за стицање звања наставника на 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ - ВИШСС, ( у даљем тексту Школа). 

 

Члан 2. 

Звања наставника на струковним студијама су: професор струковних студија, виши 

предавач, предавач, наставник страног језика и наставник вештина. 

  

Избор у звање наставник вештина се врши за уже области за које не постоје 

докторске студије. Према Стандардима за акредитацију укупан број наставника 

вештина не треба да буде већи од 20% од укупног броја запослених наставника на 

Школи. Предметно је дефинисано Правилником о категоризацији предмета из којих 

наставу могу одржавати наставници вештина.  

 

Члан 3. 

Избор наставника у одговарајуће звање врши се према Закону о високом 

образовању, Статуту Школе, општим актима високошколске установе којима се 

регулише ова материја и овим условима. 

 

II ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА  

Члан 4. 

Општи услови за стицање звања наставника, за лице које се бира у звање јесу 

стручни назив и способност за наставни рад. 

 

Посебни услови за стицање звања наставника се односе на радно искуство и 

резултате постигнуте током рада. 

 

 

III  МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ  

 

Члан 5. 
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Минимални услови за избор у звања наставника се састоје од основних услова 

утврђених Законом и посебних услова које доноси Наставно-стручно веће и исти су 

дати табеларно по звањима. 

 

 

Минимални услов за избор у звање - Табеларни преглед   

 

 Основни услови утврђени 

Законом 
Посебни услови 
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- Научни назив доктор наука  

- Способност за наставни рад 
– Научни назив доктор наука из одговарајуће 

области у односу на предметни конкурс уз 

претходно завршене одговарајуће основне и 

мастер студије; 

–  Позитивна оцена педагошког рада добијена у 

студентској анкети – која се односи на 

претходни трогодишњи период - (за 

кандидате који имају педагошко искуство); 

– Позитивна оцена приступног предавања (за 

кандидате који немају педагошко искуство);  

– Да поседује радно искуство (стаж) минимум 8 

година и да је у том периоду реализовао 

стручне радове и објавио научне радове 

релевантне за предметни конкурс и то:  

 објавио више научних и стручних радова 

из уже области за коју се бира (објављена 

у водећим домаћим или страним 

часописима са рецензијом) - најмање 2 у 

периоду до 5 година до избора у звање; 

 урадио или учествовао у изради више 

стручних пројеката који су реализовани у 

привредном или друштвеном сектору и то 

из области за коју се врши избор у звање  - 

најмање 2 у периоду до 5 година до избора 

у звање; 

 учествовао у укључивању студената кроз 

завршне, специјалистичке и мастер  

радове у решавању конкретних задатака за 

потребе привредног и друштвеног 

сектора; 

 у претходном изборном периоду сачинио 

писана предавања из предмета за које је 

задужен и да је исте учинио доступним 

студентима; 

 учествовао на научним и стручним 

семинарима, конференцијама или да је 

активан члан у организационим одборима 

научних и стручних скупова; 

 посебно се вреднује: 

- ако је кандидат, до избора у звање, 

објавио радове у часописима који су на 

SCI листи; 
ако је кандидат урадио уџбеник или 

збирку задатака који су намењени 

студентима школе као и широј стручној 

јавности. 
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 Основни услови утврђени 

Законом 

Посебни услови 
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- Научни назив доктор наука  

- Способност за наставни рад  

– Научни назив доктор наука из одговарајуће 

области у односу на предметни конкурс уз 

претходно завршене одговарајуће основне или 

мастер студије; 

–   Позитивна оцена педагошког рада добијена у 

студентској анкети - која се односи на 

претходни трогодишњи период (за кандидате 

који имају педагошко искуство); 

– Позитивна оцена приступног предавања (за 

кандидате који немају педагошко искуство);  

– Да поседује радно искуство (стаж) минимум 5 

година и да је у том периоду реализовао стручне 

радове и објавио научне радове релевантне за 

предметни конкурс и то:  

 објавио више научних и стручних радова из 

уже области за коју се бира (објављена у 

водећим домаћим или страним часописима 

са рецензијом) - најмање 2 у периоду до 5 

година до избора у звање; 

 урадио или учествовао у изради више 

стручних пројеката који су реализовани у 

привредном или друштвеном сектору и то из 

области за коју се врши избор у звање  - 

најмање 2 у периоду до 5 година до избора у 

звање; 

 учествовао у укључивању студената кроз 

завршне, специјалистичке и мастер  радове у 

решавању конкретних задатака за потребе 

привредног и друштвеног сектора; 

 у претходном изборном периоду сачинио 

писана предавања из предмета за које је 

задужен и да је исте учинио доступним 

студентима; 

 учествовао на научним и стручним 

семинарима, конференцијама или да је 

активан члан у организационим одборима 

научних и стручних скупова; 

 посебно се вреднује: 

- ако је кандидат, до избора у звање, објавио 

радове у часописима који су на SCI листи; 

- ако је кандидат урадио уџбеник или збирку 

задатака који су намењени студентима 

школе као и широј стручној јавности. 
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 Основни услови утврђени 

Законом 

Посебни услови 

П
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- Академски назив магистар 

или стручни назив 

специјалиста академских 

студија  

- Способност за наставни рад 

- Академски назив магистар или стручни назив 

специјалиста академских студија (минимални 

услови у погледу образовања) из одговарајуће 

области у односу на предметни конкурс уз 

претходно завршене одговарајуће основне или 

мастер студије; 

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 

студентској анкети (за кандидате који имају 

педагошко искуство); 

- Позитивна оцена приступног предавања (за 

кандидата који немају педагошко искуство); 

- Да поседује радно искуство (стаж) минимум 3 

године и да је у том периоду реализовао стручне 

радове и објавио научне радове  релевантне за 

предметни конкурс и то: 

 објавио више  научних и стручних радова из 

уже области за коју се бира (објављени у 

водећим домаћим или страним часописима са 

рецензијом) - најмање 1; 

 урадио или учествовао у изради више 

стручних пројеката који су реализовани у 

привредном или друштвеном сектору и то из 

области за коју се врши избор у звање – 

најмање 1;  

 учествовао у организацији спровођења 

показних вежби студентима у предузећима и 

установама; 

  да има препоруку од стране наставника 

катедре и наставника са којима је сарађивао и 

да је компетентан за одржавање наставе из 

области за коју конкурише; 

 да је учествовао на научном и стручним 

семинарима, конференцијама итд. 
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Основни услови утврђени 

Законом 

Посебни услови 
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- Стечено  високо образовање  

- Објављени стручни радови  

- Способност за наставни рад 

 

 

- Стручни назив мастер са академских студија 

или одговарајући стручни назив (дипломирани) 

стечен на еквивалентним дипломским судијама 

(према Закону о виском образовању који је 

важио до 2005.год.), из одговарајуће области у 

односу на предметни конкурс; 

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 

студентској анкети (за кандидате који имају 

педагошко искуство); 

- Позитивна оцена приступног предавања (за 

кандидата који немају педагошко искуство); 

- Да поседује радно искуство (стаж) минимум 5 

година и да је у том периоду постигао 

одговарајуће резултате рада, а који се односе на 

следеће: 

 да је учествовао са радовима на стручним 

семинарима и конференцијама (да су радови 

штампани у зборницима са рецензијама) -

најмање 1; 

 да је учествовао у изради више стручних 

пројеката који су реализовани у привредном 

и друштвеном сектору и то из области за 

коју се врши избор у звање  –  најмање 1;  

 да има препоруку од стране наставника  

катедре и наставника са којима је сарађивао 

и да је компетентан за одржавање наставе из 

области за коју конкурише. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

др Раденко Рајић, дипл. инж.маш. 


