На основу члана 65. тачка 7. Закона о високом образовању (»Сл.гласник РС« бр.76/05) и
члана 36 Статута Академије Наставно веће Више школе АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА – Београд (у даљем тексту Правилника: Школа) на својој седници 25.12.2006. године доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Измене и допуне Правилника извршене су 10.07.2010. године на основу измена и допуна
члана 63, 64 и 65. Закона о високом образовању (2010 г) и члана 61. Статута Академије
(2010 г)
Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак избора у звања наставника и сарадника Високе
школе струковних студија АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА (Академија).
Звања наставника
Члан 2.
Звања наставника Академије су:
1. професор струковних студија,
2. предавач,
3. наставник страног језика,
4. наставник вештина.
У звање наставника Школе може бити изабрано лице које има одговарајући стручни,
академски, односно научни назив и способност за наставни рад. Наставник може бити
биран за највише две уже научне области.
Услови за избор у звање наставника
Члан 3.
1. У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука.
2. У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра
или стручни назив специјалисте.
3. У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има звање из
члана става 1 и 2 овог члана. Осим њега наставу може изводити и наставник
страног језика, који има стечено високо образовање првог степена, објављене
стручне радове и способност за наставни рад.
4. У звање наставника вештина може бити изабрано лице које има високо
образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области,
високу способност тражене вештине и способност за наставни рад.
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Заснивање радног односа и стицање звања наставника
Члан 4.
Академија расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања наставника
Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни однос
на неодређено време.
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује орган пословођења.
Приликом избора у звања наставника цене се следећи елементи: оцена о резултатима
научно - истраживачког рада, оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других
делатности Академије, оцену о резултатима педагошког рада.
При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената.
Гостујући професор
Члан 5.
Академија може без расписивања конкурса да ангажује наставника из друге самосталне
високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег професора.
Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују се уговором
о ангажовању за извођење наставе.
Звања сарадника
Члан 6.
1. У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабран
студент дипломских академских, мастер академских или специјалистичких
студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање осам (8), са којим се 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.
2. У звање стручног сарадника (демонстратора) може бити изабрано лице које
поседује високу способност тражене вештине и способност за наставни рад.
Члан 7.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника, односно
сарадника. Ако лице из овог става има стечено звање на Академији, Академија доноси
одлуку о забрани обављања послова наставника, односно сарадника и њему престаје
радни однос у складу са законом.
Члан 8.
Одлуку о расписивању конкурса за заснивање радног односа и стицање звања
наставника и сарадника Школе доноси директор.
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Члан 9.
Директор Школе у року од 7 дана од дана објављивања конкурса, именује трочлану
Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима.
Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се по расписаном
конкурсу наставник бира, из уже научне области за коју се бира.
Када се бира предавач страног језика, односно вештина, чланови комисије за избор
морају бити у истом или вишем звању од звања у којем се предавач бира.
Избор у звање наставника и заснивање радног односа обавља се најкасније у року од
четири месеца од дана објављивања конкурса.
Члан 10.
Комисија је дужна да писани Извештај достави Наставном већу у року од 7 дана од дана
именовања. Уколико комисија у утврђеном року не достави извештај, директор именује
нову комисију.
Члан 11.
По разматрању Извештаја комисије Наставно веће Школе доноси одлуку о избору.
Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова Већа. Одлука Наставног већа је
коначна.
Члан 12.
Уколико се по расписаном конкурсу не изабере наставник, директор расписује
конкурс.
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Члан 13.
Лице изабрано у звање професора струковних студија заснива радни однос на
неодређено време.
Лице изабрано у звање предавача стиче звање и заснива радни однос на период у
трајању од пет година.
Лице изабрано у звање наставника страног језика стиче звање и заснива радни однос у
трајању од пет година.
Са лицем изабраним у звање наставника Школе Уговор о раду закључује директор.
Члан 14.
Правилник о избору у звање наставника и сарадника Академиј ступа на снагу осам дана
од дана доношења.
Председник Наставног већа
Др Владислав Илић
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