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У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме 
прописане Законом, Статутом, статутима факултета и Правилником о ближим 
условима за избор у звања наставника Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици.

Члан 5.
Лице изабрано у звање доцента и ванредног професора стиче звање и 

заснива радни однос на период у трајању од пет година.
Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни 

однос на неодређено време.
Лице изабрано у звање наставника страног језика и наставника вештина 

стиче звање и заснива радни однос на период у трајању од пет година.
Са лицем изабраним у звање наставника, уговор о раду закључује декан 

факултета.
Након истека изборног периода, наставник може бити биран у више звање 

или поново биран у исто звање.

Члан 6.
Декан, као орган пословођења факултета, стара се о исправности и 

законитости поступка стицања звања наставника и заснивања радног односа на 
факултету.

Члан 7.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против 

полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи 
звање наставника.

II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА

Члан 8.
Катедра, односно друга организациона наставна јединица факултета (у 

даљем тексту: катедра) упућује декану иницијативу за покретање поступка за 
стицање звања и заснивање радног односа наставника.

Декан факултета, полазећи од потреба да се наставни процес организује и 
реализује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, на основу наведеног 
предлога, доноси одлуку о расписивању конкурса. 

На основу одлуке декана о расписивању конкурса, изборно, наставно – 
научно, односно наставно – уметничко веће факултета (у даљем тексту: 
надлежно веће факултета), на предлог одговарајуће катедре, односно друге 
организационе јединице факултета, доноси одлуку о формирању комисије за 
писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање 
наставника (у даљем тексту: Комисија). 
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Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат, Комисија се не 
формира.

       Члан 9.
Комисија се састоји од најмање три или пет наставника, односно 

уметника из уже научне, односно уже уметничке области за коју се наставник 
бира.

Члан Комисије може бити лице изабрано у научно звање на начин и по 
поступку прописаном законом којим је регулисана научноистраживачка 
делатност.

Чланови Комисије, од којих најмање један мора бити са другог 
универзитета, су у истом или у вишем звању од звања у које се наставник бира.

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да 
буде члан Комисије. 

Члан Комисије може бити и професор емеритус.

Члан 10.
Факултет може конкурс да распише најраније годину дана, а дужан је да 

то учини најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран. 
Факултет је дужан да поступак за избор у звање оконча у року од девет 

месеци од дана расписивања конкурса.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Рок за пријављивање кандидата факултет утврђује својим општим актом и 

не може бити краћи од 8 дана.
Конкурс садржи: број извршилаца, назнаку наставничког звања за које се 

конкурс расписује, опште и посебне услове које би кандидат требало да испуни, 
назив уже научне, односно уметничке области за коју се кандидат 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.

Члан 11.
Након истека рока за пријављивање на конкурс, декан и стручна служба 

факултета достављају Комисији све пристигле благовремене пријаве кандидата.
Непотпуне пријаве неће се разматрати, што Комисија констатује у 

Извештају о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника 
(у даљем тексту: Извештај).

Уколико се на конкурс не пријави ни један кандидат, факултет расписује 
нови конкурс.

Члан 12.
Комисија је дужна да у року од 60 дана од дана пријема конкурсне 

документације, припреми Извештај и достави га факултету. 
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Члан комисије који не прихвати да учествује у припреми извештаја, 
дужан је да о томе обавести декана у писаној форми у року од 8 дана од дана 
пријема обавештења.

Комисија припрема Извештај у складу са одредбама Закона и Правилника 
о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета.

Члан Комисије своје издвојено мишљење доставља у року предвиђеном за 
писање Извештаја.

 

Члан 13.
Уколико Комисија у предвиђеном року не достави Извештај или достави 

Извештај који није потписала већина чланова Комисије, надлежно веће 
факултета именује нову Комисију.

Новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењена већина 
чланова у односу на ранији састав.

 У састав нове Комисије не могу бити именовани чланови који претходно 
нису потписали Извештај или нису доставили издвојено мишљење у 
предвиђеном року.

Члан 14.
Факултет је дужан да у року од пет дана од дана пријема Извештаја, 

Извештај и издвојена мишљења, уколико их је било, достави Универзитету у 
писаној и електронској форми, ради стављања на увид јавности објављивањем 
на сајт Универзитета, у трајању од 30 дана.

Извештај се ставља на увид јавности и на сајт факултета, истовремено са 
објављивањем на сајту Универзитета.

У току трајања увида јавности, факултету, односно Универзитету се могу 
доставити примедбе на Извештај.

Примедбе на Извештај и одговор Комисије на примедбе стављају се на 
увид јавности.

Члан 15.
Приликом избора у звање за ужу научну, односно уметничку област за 

коју факултет није матичан, прибавља се мишљење матичног факултета пре 
разматрања Извештаја на седници надлежног већа факултета.

Извештај са захтевом за давање мишљења, факултет доставља матичном 
факултету у року од пет дана од дана пријема Извештаја. 

За избор у звање наставника страног језика потребно је мишљење 
матичног факултета.

III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
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Члан 16.
По истеку рока од 30 дана у коме је Извештај био стављен на увид 

јавности, надлежном већу факултета се доставља Извештај.
У случају да је на Извештај било примедби и приговора, Комисија је 

дужна да на њих одговори, у писаном облику, у року од петнаест дана од дана 
пријема документације.

Уколико је било издвојених мишљења, примедби и приговора на 
Извештај и одговора Комисије на примедбе и приговоре, целокупна 
документација доставља се надлежном већу факултета. Саставни део 
документације је и мишљење матичног факултета, у случајевима предвиђеним 
чл. 16. овог правилника. 

Надлежно веће факултета разматра Извештај на првој наредној седници.

Члан 17.
Надлежно веће факултета разматра Извештај, одлучује на основу 

предлога Комисије и утврђује Предлог одлуке.
Надлежно веће факултета, након разматрања Извештаја, приговора и 

одговора комисије, доноси: 
1) Предлог одлуке о утврђивању предлога за избор кандидата кога је 

Комисија предложила,
2) Предлог одлуке којом се не утврђује предлог за избор кандидата кога 

је Комисија предложила,
3) Предлог одлуке којом се не утврђује предлог за избор јер Комисија 

није предложила кандидата за избор у звање.
У случају из става 2. тач 3) овог члана поступак се обуставља и одлука се 

доставља свим кандидатима пријављеним на конкурс.

Члан 18.
Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није задовољан 

одлуком о обустављању поступка може да изјави приговор надлежном органу 
факултета у року од осам дана од дана достављања одлуке.

Одлучујући по приговору, надлежни орган факултета на првој наредној 
седници, може:

1) одбацити неблаговремени приговор и приговор који је изјавило 
неовлашћено лице;

2) одбити приговор, ако утврди да је неоснован;
3) усвојити приговор као основан и вратити предмет на поновно 

разматрање надлежном већу факултета.
Одлука по жалби је коначна.
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Члан 19.
Надлежно веће факултета доноси одлуке из члана 18. овог правилника на 

начин и по поступку прописаном законом, Статутом, статутом факултета и 
другим општим актима Универзитета и факултет.

Члан 20.
Факултет у року од пет дана од дана доношења одлуке надлежног већа 

факултета, Универзитету у писаној и електронској форми, доставља:
1) попуњени образац сажетка извештаја о пријављеним кандидатима на 

конкурс за избор у звања наставника (образац 2: наука-уметност);
2) одлуку надлежног већа факултета о утврђивању предлога за избор у 

звање наставника;
3) одлуку којом није утврђен предлог кандидата за избор у звање кога је 

Комисија предложила;
4) Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање 

наставника (образац 1 или 1а);
5) евентуалне примедбе и приговоре на Извештај у току стављања 

Извештаја на увид јавности и одговоре Комисије на примедбе и приговоре; 
6) мишљење матичног факултета.

IV ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Члан 21.
По пријему предлога факултета са прилозима из члана 20. овог 

правилника, проректор за наставу и студентска питања (у даљем тексту: 
проректор) у сарадњи са стручном службом Универзитета врши преглед и 
проверу приспеле документације.

Уколико проректор и стручна служба Универзитета утврде да је 
документација непотпуна или садржи суштинске недостатке и неправилности, 
затражиће одговарајућу допуну документације од стране факултета, коју је 
факултет дужан да достави у року од 5 дана од дана пријема захтева за допуну 
документације.

Члан 22.
Проректор у сарадњи са стручном службом Универзитета, одређује које је 

стручно веће Универзитета надлежно за разматрање предлога факултета.
Надлежно стручно веће Универзитета разматра предлог факултета 

најкасније у року од 60 дана од дана подношења предлога са пратећом 
документацијом.

У случају да је затражена допуна документације, рок из ст. 2 овог члана 
почиње да тече од тренутка пријема допуне документације.
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Члан 23. 
Одлуку о избору у звање доцента, ванредног професора или редовног 

професора доноси Сенат Универзитета, по претходно прибављеном мишљењу 
надлежног стручног већа Универзитета. 

Одлуку о избору наставника страног језика и наставника вештина доноси 
Сенат Универзитета, по претходно прибављеном мишљењу надлежног стручног 
већа Универзитета. 

Надлежно стручно веће Универзитета може пуноважно да ради и одлучује 
ако седници присуствује већина укупног броја чланова. 

Надлежно стручно веће Универзитета одлучује већином гласова укупног 
броја чланова, изузев у случају давања мишљења о предлогу за избор у звање 
редовног професора, када надлежно стручно веће Универзитета одлучује 
већином гласова укупног броја чланова стручног већа Универзитета из реда 
редовних професора. 

Надлежно стручно веће Универзитета одлучује јавним гласањем. 
Поступање стручних већа детаљно је уређено Пословником о раду 

стручних већа Универзитета у Приштини. 
 

Члан 24. 
Након разматрања уредне документације, надлежно стручно веће 

Универзитета може донети: 
1) позитивно мишљење на предлог за избор наставника уз образложење, 

које се доставља Сенату Универзитета на одлучивање; 
2) негативно мишљење на предлог за избор наставника уз образложење, 

које се доставља Сенату Универзитета на одлучивање; 
3) вратити факултету предлог за избор наставника на допуну, односно 

измену и поновно одлучивање уз образложење. 
 

Члан 25. 
Одлуку о избору у звање наставника доноси Сенат Универзитета. 
Сенат Универзитета: 
1) Доноси одлуку о избору у звање наставника, на основу Предлога 

одлуке надлежног већа факултета којом се утврђује предлог за избор 
кандидата кога је Комисија предложила и позитивног мишљења 
надлежног стручног већа Универзитета; 

2) Може донети одлуку о избору у звање наставника, на основу Предлога 
одлуке надлежног већа факултета којом се не утврђује предлог за 
избор кандидата кога је Комисија предложила, а на основу позитивног 
мишљења надлежног стручног већа Универзитета; 

3) Може донети одлуку о избору у звање наставника, на основу Предлога 
одлуке надлежног већа факултета којом се утврђује предлог за избор 
кандидата кога је Комисија предложила, а на основу негативног 
мишљења надлежног стручног већа Универзитета. 
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Члан 26.
Одлука Сената Универзитета о избору у звање наставника доставља се 

факултету у року од осам дана од дана доношења.
Факултет је дужан да одлуку из претходног става достави свим 

пријављеним кандидатима у року од три дана од дана пријема одлуке. 
На основу одлуке Сената Универзитета о избору у звање наставника, а у 

складу са Законом о високом образовању, Законом о раду, Статутом и другим 
општим актима факултета и Универзитета, декан факултета закључује уговор о 
раду са изабраним наставником у року од 8 дана од дана пријема одлуке Сената 
Универзитета.

Члан 27.
Кандидат који је предложен од стране Комисије и није изабран у звање 

наставника, може уложити приговор Савету Универзитета на одлуку Сената 
Универзитета.

Факултет може уз приговор кандидата, да достави и своје примедбе.
Приговор се подноси Савету Универзитета преко Сената Универзитета, у 

року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Савет Универзитета одлучује о приговору кандидата за избор у звање 

наставника у року од 60 дана од дана пријема приговора.

Члан 28.
Одлучујући по приговору, Савет Универзитета може:
1) одбацити неблаговремени приговор и приговор који је изјавило 

неовлашћено лице;
2) одбити приговор ако утврди да је неоснован и потврдити одлуку Сената 

Универзитета;
3)  усвојити приговор, ако утврди да је приговор основан и предмет 

вратити Сенату Универзитета на поновно одлучивање.
У случају да је приговор неоснован и да је одлука Сената Универзитета 

потврђена, одлука Савета Универзитета је коначна.

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Поступци по конкурсима објављеним до дана ступања на снагу овог 

Правилника, окончаће се према Правилнику о начину и поступку стицања звања 
наставника и заснивања радног односа на Универзитету у Приштини, број 10-
2/122 од 28.10.2010. године.



rlnaH 30.

.{anoIvr cr)malba Ha cnary onor flpaer.rJrHr,rKa npecrajQ, A7-+;a}Krr flpanumrux o
HaqI4Hy 14 [OCTynKy CTUTIaI6a 3Ba6a HaCTaBHrrKa Vr 3AQIdI,'.Barba paAHOr OAHOCa Ha
Vnnnepsurery y flpunruura, 6poj 10-21122 oa28.70.2010. roAr.ure.

rlnan 31.
Onaj fIparHJrHr{K cryna Ha cHary AaHoM Aouorrrerba.

NPEACEAHI4K


