ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У БЕОГРАДУ

ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ
ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Београд, децембар 2018.године

На основу члана 74. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16 и 88/17), у складу са Минималним условима за
избор у звање наставника на универзитету ("Службени гласник РС", бр. 101 од 8. децембра
2015, 102 од 20. децембра 2016, 119 од 29. децембра 2017.) као и члана 64. Статута Високе
школе за пословну економију и предузетништво бр. А-12/18 Наставно веће Високе школе за
пословну економију и предузетништво на седници одржаној дана 27.12.2018. године, донело
је:
ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У БЕОГРАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се јединствени ближи минимални услови за стицање звања
наставника и сарадника на Високој школи за пословну економију и предузетништво (у даљем
тексту: ВШПЕП).
Члан 2.
Звања наставника на ВШПЕП су: доцент, ванредни професор и редовни професор.
Звања сарадника на ВШПЕП су: сарадник у настави,асистент и асистент са докторатом.
Статутом ВШПЕП утврђено је и звање наставника страног језика и услови за избор у звање.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о
високом образовању, Статутом ВШПЕП, Правилником ВШПЕП којим се уређује поступак и
оцена приступног предавања, и овим Правилником.
Члан 4.
Избор у звање наставника заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада
кандидата, који се, поред општих услова, исказују и следећим условима:
1. обавезни услови
1.1. наставни рад и
1.2. научноистраживачки рад;
2. изборни услови
2.1. стручно-професионални допринос;
2.2. допринос академској и широј заједници и
2.3. сарадња са другим високошколским и научноистраживачким установама.
Члан 5.
Ближе одреднице изборних услова из члана 4. тачка 2. овог правилника дате су у табели А2.
Кандидат за избор у звање наставника мора у претходном изборном периоду да испуни
најмање по једну одредницу из најмање два изборна услова, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми
одлуке, решења, потврде и сл.

Члан 6.
Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде
ментор за вођење докторске дисертације у складу са Правилником о стандардима и поступку за
акредитацију високошколских установа и студијских програма (стандард 9 за акредитацију
студијских програма докторских студија).
Члан 7.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача.
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање
наставника.
Један рад може да се вреднује само у оквиру једног обавезног услова који се односи на
научноистраживачки рад.
За поље друштвено–хуманистичких наука, са часописима из категорија М21 – М23
изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области,
коју утврђује Национални савет за високо образовање.
Високошколска установа не може проширивати листу из става 4. овог члана.
Члан 8.
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова
предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи трећи рад који се захтева као
минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у овим минималним условима
(нпр. М11–М14 или М41 –М45), тај услов испунио.
Члан 9.
Наставник може бити биран у исто звање више пута.
Кандидат који се други и сваки следећи пут бира у звање доцента, треба за сваки избор
поново да испуни обавезне и изборне услове.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање доцента, код избора у звање
ванредног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно
поновним изборима, испунио.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање ванредног професора, код избора у
звање редовног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно
поновним изборима, испунио.
Лице изабрано у звање редовног професора подноси сваких пет година извештај о свом
раду председнику Наставно - научног већа Високе школе за пословну економију и
предузетништво. Извештај је доступан јавности објављивањем на интернет страници
високошколске установе.
II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 10.
Услови за избор у звање сарадника у настави
У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабран студент
мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са

укупном просечном оценом најмање осам (8).
Са лицем из става 1. овог члана 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.
Услови за избор у звање асистента
Члан 11.
У звање асистента може бити изабран студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који је показао смисао за
наставни рад.
Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године,
са могућношћу продужења за још три године.
Члан 11а.
У звање асистента са докторатом може бити изабрано лице које је стекло научни назив
доктора наука и које показујуе смисао за наставни рад.
Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду на период
од три године, са могућношћу продужења за још три године.
Члан 12.
Минимални услови за избор у звање наставника на ВШПЕП су:
ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
ТАБЕЛА А1
Минимални услови
ОПШТИ УСЛОВ
Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи
или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању.
Услови за избор у звање доцента (за први и сваки следећи избор)
ОБАВЕЗНИ:
Доцент

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе ( за кандидата који није радио у настави)
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61,
М63).
Изборни услови дефинисани су у табели А2

Ванредни
професор

ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање доцента
Услови за први избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске
установе позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора у звање из научне области за коју се бира.
4. Одобрен и објављен уџбеник за предмет из студијског програма ВШПЕП, или
научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у претходно звање.
5. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31
или М33.
6. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
Изборни услови дефинисани су у табели А2
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.
4. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31
или М33.
5. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
Изборни услови дефинисани су у табели А2
ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање ванредног професора
Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
Редовни
професор

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области за коју се бира.
4. Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може, један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51.
5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24

може, један за један, да замени услов из категорије М51.
6. Цитираност од 10 xeтepo цитата.
7. Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије М31
или М33.
8. Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини
категорије М61 или М63.
9. Одобрен и објављен уџбеник за предмет из студијског програма ВШПЕП или
научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у претходно звање.
10. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка.
11. Менторство или чланство у три комисије за израду докторске дисертације.
12. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским,
специјалистичким, односно мастер студијама.
Изборни услови дефинисани су у табели А2
ТАБЕЛА А2
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
(минимално 2 од 3
услова)

Ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изборна услова)`
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или
зборника радова у земљи или иностранству.

1. Стручно професионални
допринос

2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима.
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.

2. Допринос
академској и широј
заједници

2. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно
образовање,
курсеви
у
организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
3. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или
истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног

нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
иностранству.

универзитетима

у земљи или

III РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Члан 14.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата,
морају да садрже све тражене услове за избор у звање, који морају бити образложени.
Члан 15.
Чланови комисије за писање реферата из члана 14. овог Правилника изјашњавају се о
квалитету кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то потврђују
својим потписом.
Члан 16.
Реферат, као и сажетак реферата из члана 14. овог Правилника, стављају се на увид
јавности и морају бити објављени на званичној интернет страници високошколске установе до
окончања конкурса.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Спровођење овог Правилника је у надлежности Правне службе ВШПЕП и обухвата следеће:
Вођење досијеа о избору у звање наставника и сарадника;
Расписивање Конкурса за избор у звање наставника и сарадника на предлог директора;
Прикупљање пријава на конкурс;
Подршка комисији за писање реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање по
окончању Конкурса;
Сачињавање Одлука о избору у наставна звања Наставног већа;
Израда и дистрибуција Решења о избору у звање наставника и сарадника;
Праћење рокова за реизбор у звање наставника и сарадника и најкасније шест месеци пре
њиховог истицања обавештавања о томе помоћника директора за наставу ради ажурирања
документације за НИР.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Високе
школе за пословнму економију и предузетништво.
Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о минималним
условима за стицање звања наставника и сарадника дел.бр. А-355/17 од 08.06.2017. године као
и Одлука о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника и сарадника дел.бр.А-12/18-8 од 08.01.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА
Проф. Др Јован Живадиновић,с.р.

