На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012 и 89/2013), и члана 40. став 1. тачка 18. Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2010, 4/2011, 5/2011, 6/2012 , 8/2012,
3/2013 и 3/2014), Сенат Универзитета у Нишу, на седници одржаној 26. 5. 2014.
године, доноси

Правилник
о изменама и допунама Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
Члан 1.
Члан 3. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу мења се и гласи:
“Конкурс садржи услове које учесници конкурса треба да испуне, ужу
научну односно уметничку област за коју се бирају, назнаку да ли се радни однос
заснива са пуним или непуним радним временом, рок за пријављивање и
документа која учесници конкурса прилажу као доказе о испуњавању услова.
Конкурс, са роком пријављивања од 15 дана, објављује се у дневном листу
или „Службеном гласнику Републике Србије“, а информација о конкурсу
објављује се и на интернет страни факултета и Универзитета.
Декан факултета доставља Универзитету копију објављеног конкурса у
року од пет дана од дана објављивања.”
Члан 2.
Члан 4. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу мења се и гласи:
“Изборно веће факултета, у року од 45 дана од дана објављивања
конкурса, утврђује предлог чланова комисије за писање извештаја о пријављеним
учесницима конкурса, већином од укупног броја наставника који су у истом или
вишем звању од звања за које се конкурс објављује.
Предлог чланова комисије декан доставља Универзитету у року од пет дана
од дана утврђивања предлога на седници Изборног већа факултета.
Ако Изборно веће факултета не утврди предлог чланова комисије у року од
45 дана од дана објављивања конкурса, декан факултета дужан је да, у року од
три дана од истека овог рока, достави писмену информацију одговарајућем
научно-стручном већу Универзитета да Изборно веће факултета није утврдило
предлог чланова комисије.
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, на предлог Изборног већа
факултета, именује чланове комисије и председника комисије за писање
извештаја о пријављеним учесницима на конкурсу.
Одговарајуће
научно-стручно
веће
именије
чланове
комисије и
председника комисије и без предлога Изборног већа факултета, ако Изборно веће
факултета није утврдило предлог чланова комисије у року одређеном у ставу 1. и
3. овог члана.
Одговарајуће научно-стручно веће доноси одлуку о именовању чланова
комисије у року од 30 дана од дана пријема предлога Изборног већа факултета

или од дана пријема обавештења декана да Изборно веће није утврдило предлог
чланова комисије.
Научно-стручно веће Универзитета може да одреди састав комисије за
писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса другачији од предлога
Изборног већа факултета, али је дужно да своју одлуку образложи.
Ако научно-стручно веће не донесе одлуку о именовању комисије за
писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса у року који је одређен у
ставу 6. овог члана, председник научно-стручног већа о томе писмено
обавештава председника Сената Универзитета, у року од три дана од дана
одржавања седнице научно-стручног већа на којој није донесена одлука о
именовању комисије.
Сенат доноси одлуку о именовању комисије у року од 30 дана од дана
пријема обавештења од председника Научно-стручног већа и одлуку доставља
факултету који је расписао конкурс.
Сенат може да именује комисију за писање извешатаја о пријављеним
ученицима конкурса и у другачијем саставу од предлога Изборног већа
факултета.”

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снага осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Нишу”.
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