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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

    БР: 02- 264/1 

ДАНА: 01.03.2021. 

   НОВИ САД 

 

 

 На основу члана 75. став 7, члана 79. и члана 82. став 1 и 2 Закона о високом 

образовању (Службени гласник РС број 88/2017 и 27 / 2018-др. закон), члана 145. став 

10 Статута Универзитета у Новом Саду (број 01-198/2 од 08.03.2018. и 05.04.2018.) и 

одредаба Статута  Академије уметности у Новом Саду, Наставно уметничко научно 

већe je на својој седници одржаној дана 27.09.2018. године донело, измене и допуне 

усвојене 23.02.2021. године  

  
 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА  
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања 

радног односа наставника и сарадника на Академији уметности у Новом Саду (у 

даљем тексту: Академија) према одредбама Закона о високом образовању и 

одредбама Статута Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) и 

Статута Академије.  
 

Члан 2. 

          (1) Сенат Универзитета на предлог Изборног већа за област музичке уметности, 

Изборног већа за област ликовних уметности и Изборног већа за област драмских 

уметности (у даљем тексту: Изборно веће) врши избор у звање доцента, ванредног 

професора и редовног професора у складу са одредбама Закона о високом образовању, 

Статута Универзитета и Статута Акедемије. 

 (2) Изборно веће департмана утврђује предлог за избор у звање наставника: 

наставника страног језика, наставника вештина, доцента, ванредног и редовног 

професора и доноси одлуку о избору у звање сарадника: сарадника у настави, 

асистента, асистента са докторатом, стручног сарадника, стручног сарадника 

корепетитора, вишег стручног  сарадника, вишег стручног сарадника корепетитора, 

самосталног стручног  сарадника и самосталног стручног сарадника корепетитора, у 

складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута Академије и овог 

Правилника. 

 (5) Избор у научна звања: научни сарадник, виши научни сарадник и научни 

саветник врши Комисија за стицање научних звања министарства надлежног за 

научноистраживачку делатност сагласно одредбама закона којим је регулисана 

научноистраживачка делатност и  посебним актом о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача који доноси 

Национални савет за  науку.  
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            (6) Наставно уметничко научно веће Академије (у даљем тексту: Веће 

Академије) доноси одлуке из надлежности изборних већа које се односе на утврђивање 

предлога за избор у звање наставника и избор у звање  сарадника након две неодржане 

заказане седнице изборног већа, због недостатка кворума тј. немогућности доношења 

одлука везаних за рокове. 

             (6) Примедбе кандидата на одлуке Већа Академије из претходног става 

разматра Савет Академије у другом степену. Одлуке Савета Академије су коначне.  

 

Члан 3. 

 (1) Лице изабрано у звање наставника страног језика, наставника вештина,  

доцента и ванредног професора стиче звање и заснива радни однос на период од пет 

година. 

 (2) Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни 

однос на неодређено време. 

 (3) Лице изабрано у звање сарадника у настави стиче и заснива радни однос на 

период од годину дана, са могућношћу продужења  за још једну годину без поновног 

расписивања конкурса. 

(4) Одлуку о продужењу звања сарадницима у настави из претходног става 

доноси Веће Академије на основу предлога катедре  

(5) Лице изабрано у звање асистента стиче звање и заснива радни однос на 

период од 3 године, са могућношћу продужења за још три године            

(6) Могућност продужења радног односа  из претходног  става, односи се и на 

асистенте који су стекли научни назив доктора наука, односно доктора 

уметности  

(7) Лице изабрано у звање асистента са докторатом стиче звање и заснива радни 

однос на период од 3 године, са могућношћу продужења за још три године 

(8)  Лице изабрано у звање стручног сарадника, стручног сарадника 

корепетитора, вишег стручног сарадника, вишег стручног сарадника 

корепетитора, стиче звање и заснива радни однос на период од 4 године.   

(9) Лице изабрано у звање самосталног стручног сарадника и самосталног 

стручног сарадника корепетитора стиче звање и заснива радни однос на 

неодређено време. 

 

II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

Члан 4. 

   Поступак за стицање звања наставника и сарадника и заснивања радног односа 

наставника и сарадника  на Академији, по правилу, покреће Веће катедре на начин и 

по поступку и под условима утврђеним Статутом и другим општим актом Академије.   

 

Члан 5. 

   (1) Предлог са образложењем за расписивање конкурса за избор у звање 

наставника, сарадника или истраживача Веће катедре  доставља декану Академије. 

Декан Академије сагласно општим актима Академије доноси одлуку о расписивању 

конкурса, по правилу, на иницијативу катедре.  

    (2) Декан Академије доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање 

наставника и сарадника најраније годину дана, односно најкасније шест месеци пре 

истека времена за које је наставник односно сарадник биран. 

            (3) Конкурс за избор у звање наставника и сарадника обавезно садржи и 

одредбу о начину заснивања радног односа сагласно одредбама Закона о високом 
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образовању и Закона о раду. 

 

Члан 6. 

      Академија  расписује конкурс за избор у звање наставника и сарадника  

полазећи  од потреба  да  се наставни  процес  организује  на квалитетан, рационалан 

и ефикасан начин и сагласно одредбама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места. 

Члан 7. 

           (1) Наставник и сарадник се бира за ужу област у оквиру поља уметности, 

односно ужу начну област у оквиру поља друштвено - хуманистичких наука, 

техничко-технолошких наука и природно-математичких наука  утврђених чланом 

132, 133, 134. и 135. Статута Академије, и по правилу заснива радни однос са пуним 

радним временом. 

            (2) Декан може  расписати конкурс за избор у звање наставника и сарадника са 

непуним радним временом, уколико je исказана потреба за ангажовањe са непуним 

фондом часова предавања, односно вежби.  

            (3) Изузетно, уколико је конкурс за избор у звање наставника и сарадника 

расписан са пуним радним временом, декан Академије може закључити уговор о раду 

са наставником са радним временом краћим од пуног радног времена ако наставник 

има заснован радни однос на другој високошколској установи са радним  временом 

краћим од пуног радног времена, или ако се на расписани конкурс за избор у звање 

наставника и заснивање радног односа пријавио кандидат који једини испуњава 

услове и предложен је за избор у звање, а Изборно веће оцени да кандидат из  

објективних разлога није у  могућности да на Академији заснује радни однос са 

пуним радним временом. 

Члан 8. 

           (1) Конкурс за избор у звање наставника и сарадника и за заснивање радног 

односа са пуним радним временом, односно са радним временом краћим од пуног 

радног времена се објављује у средствима јавног информисања. 

           (2) Конкурс садржи:  опште и посебне услове које кандидати треба да испуне у 

складу са Законом о високом образовању, Статутом Академије и Правилником о 

ближим  минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у 

Новом Саду за наставничка звања, а за сарадничка звања у складу са Законом о 

високом образовању и Статутом Академије; ужу уметничку односно научну област за 

коју се бирају; назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним 

временом; рок за пријаву и документа која кандидати прилажу као доказе  да 

испуњавају услове конкурса: пријаву на конкурс, оригиналну или оверену фотокопију 

дипломе, биографију сачињену према утврђеном обрасцу у штампаној форми и УСБ-

у, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању издату од 

стране МУП-а Републике Србије, фотокопију личне карте и доказе о испуњавању 

услова за избор у звање у складу са Законом о високом образовању и Статутом 

Академије, а за наставничка звања и Правилником о ближим  минималним условима 

за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. 

           (3) Рок за пријаву кандидата на конкурс, по правилу је 15 дана од дана 

објављивања конкурса. 

 

 III ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 

Члан 9. 

             Након доношења одлуке о расписивању конкурса, Изборно веће Академије, 
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на предлог Већа Катедре, именује Комисију за писање реферата о кандидатима за 

избор у звање наставника и сарадника (у даљем тексту: Комисија)  најкасније у року 

од 30 дана од дана истека  рока за пријаву кандидата на конкурс. 

 

Члан 10. 

            (1) Комисија се састоји од најмање три наставника од којих најмање један није 

у радном односу на Академији. 

            (2) Комисију из претходног става чине најмање два наставника из уже 

уметничке односно уже научне области, за коју се наставник бира, осим кад то из 

објективних разлога није могуће. 

            (3)  Чланови Комисије су у истом или у вишем звању од звања у које се 

наставник бира. 

            (4)  У случају избора  у  звање сарадника или истраживачко звање Комисију 

чине 3 члана из реда наставника Академије. 

            (5) Члан Комисије може бити гостујући професор и професор емеритус и 

наставник у пензији, у својству члана комисије који није у радном односу на 

Академији 

 

Члан 11. 

            (1) Комисија је дужна да у року од 60 дана од дана именовања поднесе реферат   

о свим пријављеним кандидатима за избор у звање наставника и сарадника (у даљем 

тексту: реферат). 

             (2) Ако Комисија не поднесе реферат у року из става 1. овог члана, Комисија 

је дужна да декану Академије достави писмено образложење. Уколико чињенице 

наведене у образложењу нису објективне и прихватљиве, Изборно веће на предлог 

декана Академије образује нову Комисију у року од 30 дана. 

 

Члан 12. 

             (1) Реферат о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника сачињава 

Комисија на обрасцу који је утврђен општим актом Универзитета. 

             (2) Приликом оцењивања кандидата за избор у звања наставника Комисија 

примењује Минималне критеријуме за избор у звање наставника Академије односно 

Правилник о бижим минималним условима за избор у звање наставника 

Универзитета у Новом Саду, а код оцењивања кандидата за избор у звање сарадника 

Комисија примењује услове за избор утврђене Законом о високом образовању и 

Статутом Академије уметности. 

            (3) Минимални критеријуми за избор у звање наставника Академије, 

прописани су Правилником о ближим  минималним условима за избор у звања 

наставника на Универзитету у Новом Саду. 

            (4) Реферат Комисије садржи: податке сходно обрасцу који је утврђен општим 

актом Универзитета.  

Члан 13. 

                (1) Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање наставника доставља се 

Универзитету ради објављивања у Билтену Универзитета и ставља се на увид јавности 

у трајању од 30 дана. 

      (2) Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање сарадника ставља се на 

увид јавности путем интернет странице Академије уметности у трајању од 15 дана. 

             (3) Обавештење о стављању реферата на увид јавности у Билтену 

Универзитета односно на интернет страници Академије доставља се кандидатима 

пријављенима на конкурс у року од седам дана од дана објављивања.  
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Члан 14. 

     (1) У поступку избора у звања наставника  заинтересована лица могу поднети 

примедбе на реферат о избору у звање у року од 30 дана од дана објављивања у 

Билтену Универзитета. 

     (2) У поступку избора у звања сарадника, заинтересована лица могу поднети 

примедбе на реферат о избору у звање у року од 15 дана од дана објављивања 

реферата на интернет страници Академије.  

      (3)  Примедбе на реферат се подносе Изборном већу у штампаном облику у 

року од 30 дана (за наставничка звања)односно 15 дана (за сарадничка звања) од дана 

стављања на увид јавности.  

              (4) Анонимне примедбе и примедбе упућене електронском поштом изборном 

већу не узимају се у разматрање.  

              (5) Председник изборног већа у року од 8 дана од дана истека рока за 

подношење примедби доставља поднете примедбе комисији на изјашњење. Комисија 

је дужна да се изборном већу у року од 15 дана од дана пријема примедби, изјасни на 

примедбе из става 2 овог члана. 

       (6) Изборно веће је приликом доношења одлуке о утврђивању предлога 

кандидата за избор у звање наставника и сарадника, дужно да размотри достављене 

примедбе на реферат Комисије, и изјашњење комисије на примедбе, и образложи 

разлоге усвајања, односно неприхватања примедби. 

      (7) Одлука изборног већа по примедбама кандидата на реферат комисије је 

коначна.  

      (8) Уколико Изборно веће донесе одлуку о прихватању примедби кандидата, 

декан доноси одлуку о поновном расписивању конкурса.  

 

      1. Утврђивање предлога за избор у звање наставника и именовање чланова 

Комисије за припрему реферата о кандидатима  за избор у звање наставника 
 

Члан 15. 

     (1) Изборно веће доноси одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у 

звање наставника на основу предлога Комисије на начин и по поступку утврђеном 

општим актима Универзитета и Академије и сагласно одредбама овог Правилника. 

             (2) У поступку утврђивања предлога кандидата за избор у звање наставника за 

уже научне области за које Академија није матична претходно се прибавља мишљење 

матичног факултета.  

             (3) Изборно веће може пуноважно да ради ако на седници присуствује 

најмање две трећине чланова који имају право да одлучују. 

     (4) Одлуку о утврђивању предлога за избор у звање наставника и одлуку о 

именовању чланова комисије за припрему реферата за избор у звање наставника  

доносе чланови Изборног већа из реда наставника у истом и вишем звању. 

     (5)  Одлука о утврђивању предлога за избор у звање наставника доноси се 

већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују. 

     (6) Одлуку из претходног става овог члана Изборно веће доноси по правилу 

јавним гласањем. 

             (7) Ако Комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани 

конкурс за избор у звање наставника и Изборно веће усвоји такав реферат, декан 

Академије може  да распише нови конкурс за избор наставника. 

             (8) Ако Изборно веће  не донесе одлуку о утврђивању предлога за избор 

кандидата којег је предложила Комисија, тај кандидат, може  у року од  7 дана од 

дана добијања обавештења уложити приговор Наставно уметничком научном већу 
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Академије уметности.  

            (9) Уколико кандидат из става 8. овог члана не поднесе приговор, декан може  

да распише нови конкурс за избор у звање наставника.  

   (10) Наставно уметничко научно веће одлучује о приговору кандидидата из 

става 8. овог члана у року од 30  дана од дана подношења приговора. Одлука по 

приговору је коначна.  

    (11) Уколико Наставно уметничко научно веће донесе одлуку о одбијању 

приговора из става 8. овог члана,  декан може  да распише нови конкурс за избор у 

звање наставника.  

    (12) Уколико Наставно уметничко научно веће донесе одлуку о прихватању 

приговора из става 8. овог члана, сматра се да је предложени кандидат изабран у 

предложено звање одлуком Наставно уметничког научног већа.  

     (13) Обавештење о одлуци Наставно уметничког научног већа по поднeтом 

приговору Служба за правне, кадровске и административне послове Академије 

доставља кандидату у року од 7 дана од дана доношења  у писаној форми и 

члановима Изборног већа у електронској форми. 

             (14) Изузетно од одредби члана 5 став 2 овог Правилника, наставник може 

бити изабран у више наставничко звање пре истека времена на које је изабран, ако је 

претходно био поново биран у исто звање за исту ужу област и ако је у међувремену 

испунио услове за избор у више звање. 

Члан 16. 

             (1) Декан Академије доставља захтев Сенату Универзитета за избор у   

звање наставника на обрасцу који је утврђен општим актом Универзитета. 

     (2) Уз захтев из става 1. овог члана, декан Академије доставља: 

    - одлуку Изборног већа односно НУН Већа из члана 2. став 5, и 

члана 16. став 12, о утврђивању предлога за избор у звање  

наставника, 

 - реферат Комисије о кандидатима на конкурс за избор  у звање 

наставника и заснивање радног односа  и 

- достављене примедбе на реферат ако их је било у току стављања   

реферата на увид јавности и изјашњење Комисије на примедбе. 

      (3) Уз захтев из претходног става  овог члана, декан Академије доставља и 

мишљење матичног факултета ако је утврђен предлог за избор наставника из уже 

научне области за коју Академија није матична. Уколико матични факултет не 

достави мишљење у року од 60 дана од дана пријема захтева, сматраће се да нема 

примедаба и да је дао позитивно мишљење, а нематични факултет ће доставити доказ 

о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног факултета. 

      (4) Акта из става 2. овог члана декан Академије доставља и путем 

електронске поште. 

 

Члан 17. 

      Обавештење о одлуци Сената Универзитета о избору у звање наставника  

Служба за правне, кадровске и административне послове Академије доставља 

кандидатима пријављеним на конкурс у року од 7 дана од  дана пријема одлуке о 

избору наставника од стране Универзитета.  

 

Члан 18. 

            (1) Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан 

Академије у складу са Законом о високом образовању, Законом о раду, Статутом и 

другим општим актима Академије и Универзитета.  
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            (2) Уколико је лице изабрано у звање наставника већ запослено на Академији 

у звању наставника, уговор о раду закључује декан, након истека рока на који је 

заснован претходни  уговор. 

    (3) Даном потписивања уговора о раду, наставник заснива радни однос и стиче 

звање на период утврђен чланом 3. став 1. и 2. овог Правилника. 

 

 

2. Избор у звање сарадника и именовање Комисија за припрему реферата о  

кандидатима за избор у звање сарадника 

 

Члан 19. 

      (1)  Изборно веће  одлучује о избору кандидата у звање сарадника. 

      (2) Изборно веће може пуноважно да одлучује, ако седници присуствује 

најмање две трећине чланова Изборног већа, који имају право да одлучују.  

                 (3) Одлуку о избору у звање сарадника и одлуку о именовању чланова 

комисије за припрему реферата за избор у звање сарадника  доносе чланови Изборног 

већа  у истом или вишем звању. 

              (4) Одлука о избору у звање сарадника доноси се већином гласова од укупног 

броја чланова Изборног већа који имају право да одлучују. 

              (5) Одлуку из претходног става овог члана Изборно веће доноси по правилу 

јавним гласањем. 

              (6) Ако Комисија не предложи ни једног кандидата пријављеног на расписани 

конкурс за избор у звање сарадника и Изборно веће усвоји такав реферат, декан 

Академије може да распише нови конкурс за избор сарадника. 

              (7) Ако Изборно веће не донесе одлуку о избору кандидата којег је 

предложила Комисија, кандидат може у року од  7 дана од дана добијања обавештења 

уложити приговор Наставно уметничком научном већу Академије уметности.            

              (8)Уколико кандидат из става 7 овог члана не поднесе приговор, декан може 

да распише нови конкурс за избор у звање сарадника.  

      (9) Наставно уметничко научно веће одлучује о приговору кандидидата из 

става 7. овог члана у року од 30  дана од дана подношења приговора. Одлука по  

приговору је коначна. 

      (10) Уколико Наставно уметничко научно веће донесе одлуку о одбијању 

примедби из става  7,  декан  може да распише нови конкурс за избор у звање 

сарадника. 

      (11) Уколико Наставно уметничко научно веће донесе одлуку о прихватању  

приговора из става 7. овог члана, сматра се да је предложени кандидат изабран у 

предложено звање одлуком Наставно уметничког научног већа.  

      (12) Обавештење о одлуци Наставно уметничког научног већа по поднетом  

приговору,  Служба за правне, кадровске и административне послове Академије 

доставља кандидату у року од 7 дана од дана доношења  одлуке у писаној форми и 

члановима Изборног већа у електронској форми. 

 

Члан 20. 

       Обавештење о одлуци о избору у звања сарадника Служба за правне, 

кадровске и административне послове Академије доставља кандидатима 

пријављеним на конкурс у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору у звање 

сарадника. 

Члан 21. 

               (1) Са лицем изабраним у звање сарадника уговор о раду закључује декан 
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Академије у складу са Законом о високом образовању, Законом о раду, Статутом и 

другим општим актима Академије. 

                (2) Уколико је лице изабрано у звање сарадника већ запослено на Академији 

у звању сарадника, уговор о раду закључује декан, након истека рока на који је 

заснован претходни  уговор. 

        (3) Даном потписивања уговора о раду, сарадник заснива радни однос и 

стиче звање на период утврђен чланом 3. став 3 до 8. овог правилника. 

 

            IV ПОСТУПАК ЗА АНГАЖОВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА 
 

Члан 22. 

        (1) Ради реализације наставе и унапређивања наставног, научног и 

уметничког рада, Академија може без расписивања конкурса, ангажовати наставникa 

из друге високошколске установе ван територије Републике Србије као гостујућег 

професора. 

                (2) У случају потребе извођења наставе, у пољу уметности, као гостујући 

професор може бити ангажован и истакнути уметник са пребивалиштем ван територије 

Републике Србије. 

 

Члан 23. 

               Избор у звање гостујућег професора врши се у складу са Законом о високом 

образовању и општим актима Универзитета и Академије.   

 

Члан 24. 

               (1) Предлог за избор у звање односно ангажовање гостујућег професора 

утврђује Веће катедре или декан.    

               (2) Предлог из претходног става овог члана доставља се Већу Академије и по 

правилу садржи биографске податке и образложење потребе за избор у звање односно 

за ангажовање гостујућег професора. 

 

Члан 25. 

             Одлуку о избору у звање односно ангажовање гостујућег професора доноси 

Веће Академије.  

Члан 26. 

             (1) Веће Академије одлучује о избору о звање односно ангажовању гостујућег 

професора ако је присутно најмање две трећине чланова, а одлуку доноси већином 

гласова укупног броја чланова Већа. 

             (2) Одлука из претходног става овог члана доноси се по правилу јавним 

гласањем. 

Члан 27. 

              Сенат Универзитета у Новом Саду доноси одлуку којом даје или не даје 

сагласност на одлуку Већа Академије о избору у звање гостујућег професора. 

 

Члан 28. 

              (1) Након добијања сагласности Сената Универзитета на одлуку о избору у 

звање гостујућег професора, декан закључује уговор о ангажовању за извођење 

наставе којим се уређују међусобна права и обавезе, у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета и овим Правилником.  

             (2) Уговор из става 1. овог члана  закључује се на период од годину дана и 

може се понављати на нов период, сваки пут до годину дана. 
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Члан 29. 

              (1) Гостујући професор може изводити све облике активне наставе (предавања, 

вежбе семинаре, консултације и др.) и обављати испите из предмета који припадају 

ужој научној, односно уметничкој области за коју је ангажован, учествовати у научно-

истраживачким пројектима и у процесу усавршавања млађих наставника и научника 

односно уметника. 

               (2) Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе и смештај. 

               (3) Права и обавезе гостујућег професора, укључујући и време ангажовања и 

висину накнада из става 2. овог члана уређују се уговором. 

 

V ПОСТУПАК ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 

Сарадник ван радног односа - демонстратор 

 

Члан 30. 

 

Академија може изабрати у звање сарадника ван радног односа – студента 

демонстратора за помоћ у извођењу наставе на одређеним наставним предметима на 

студијским програмима основних академских стуија. 

Студенти демонстратори помажу у извођењу дела наставе уз надзор сарадника и 

наставника. 

Звање студент-демонстратор може стећи студент академских студија првог, 

другог или трећег степена који је на студијама првог стпена остварио најмање 120 

ЕСПБ, са укупном просечном оценом најмање  8 (осам) и  оценом 10 (десет) из 

предмета на којем ће бити ангажован. 

Пре почетка семестра, Наставно уметничко научно веће утврђује број потребних 

студената демонстратора на основу образложених предлога катедри. 

Избор у звање студента-демонстратора за одређени наставни предмет врши 

Наставно уметничко научно веће, на предлог катедре. 

На основу одлуке Већа, декан  закључује са студентом демонстратором уговор о 

ангажовању у извођењу дела наставе на одређеном предмету  у трајању од најдуже 

једне школске године. 

 

 

Сарадник практичар 

Члан 31. 

 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се изводи ван простора 

Академије уметности, Академија може изабрати у звање сарадника ван радног односа – 

сарадника практичара лице запослено у установи где се део практичне наставе 

реализује. 

У складу са потребама студијског програма и предмета на којем се ангажује, 

сарадник практичар може имати одговарајући назив (сарадник практичар кустос, 

рестауратор и сл.) 

У звање сарадника практичара може бити изабрано лице које је завршило 

студије првог степена, које има најмање пет година радног искуства у струци. 

Сарадник практичар мора бити запослен у установи у којој се део практичне наставе 

реализује и са којом Академија има потписан споразум о извођењу дела наставе у 

простору те установе.  
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Потребан број сарадика практичара, на иницијативу катедри, одређује Наставно 

уметничко научно веће пре почетка сваког семестра или школске године. 

Избор у звање сарадника практичара за одређени наставни предмет врши 

Наставно уметничко научно веће на образложени предлог катедре. 

Избор се врши на период од једне године. На основу одлуке Већа, декан 

закључује са изабраним сарадником уговор о ангажовању у извођењу дела наставе у 

трајању од најдуже једне школске године. 

 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

Сви рокови у поступку избора у звање наставника и сарадника, осим рока за 

стављање извештаја на увид јавности, не теку у времену од 15. јула до 31. августа.  

 

Члан 33. 

(1) Овај Правилник усваја Веће Академије. 

             (2) Тумачење овог Правилника даје Веће Академије. 

             (3) Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово 

доношење.  

 

Члан 34. 

              (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници Академије уметности.  

              (2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину 

и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и 

истраживача Академије уметности број: 02-1371/1  од 14.11.2017. године. 

    

 

 

                   Председник НУН Већа  

              Академије уметности Нови Сад 

                                                                                

                                                                                    Синиша Бокан, ред. проф. 

 


