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ПРАВИЛНИК 

о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа 
 
Основне одредбе 

Члан 1. 
Овим Правилником ближе се уређују услови и поступак избора сарадника ван 

радног односа (у даљем тексту: демонстратор) и сарадника за део практичне наставе. 
 
Услови и поступак избора демонстратора 
 

Члан 2. 
Висoкoшкoлскa устaнoвa мoжe изaбрaти у звaњe дeмoнстрaтoра зa пoмoћ у 

нaстaви нa студиjaмa првoг стeпeнa, студeнтa студиja првoг, другoг или трeћeг стeпeнa, 
пoд услoвoм дa је нa студиjaмa првoг стeпeнa студиja oствaрио нajмaњe 120 EСПБ 
бoдoвa сa укупнoм прoсeчнoм oцeнoм нajмaњe 8 (oсaм). 
 

Члан 3. 
Предмети на којима постоји потреба за демонстраторима у одређеној школској 

години одређују се по правилу приликом усвајања плана извођења наставе за ту 
школску годину. 

 
Члан 4. 

На предлог шефа департмана ректор расписује оглас који се објављује на 
огласној табли и интернет страници Универзитета. 

Оглас садржи следеће податке: звање за које се расписује, опште и посебне 
услове које кандидат треба да испуни, рок за пријављивање и документа која кандидат 
прилаже као доказ да испуњава услове. 

Рок за подношење пријава је, по правилу, 8 дана од дана објављивања огласа. 
 

Члан 5. 
Избор у звање демонстратора врши ректор на предлог предметног наставника и 

шефа студијског програма, односно шефа департмана. 
Приликом избора узима се у обзир просечна оцена, просечна оцена из предмета 

уже научне области у којој се налази предмет за који се кандидат бира, време трајања 
студија, објављени радови, способност и мотивисаност за рад у настави. 
 

Члан 6. 
Са лицем изабраним у звање демонстратора ректор закључује уговор о 



ангажовању  за време док траје извођење наставе из предмета за који је изабран, без 
заснивања радног односа. 
 
Услови и поступак избора сарадника за део практичне наставе 
 

Члан 7. 
Зa пoтрeбe рeaлизaциje дeлa прaктичнe нaстaвe, кoja сe рeaлизуje вaн 

висoкoшкoлскe устaнoвe, висoкoшкoлскa устaнoвa мoжe изaбрaти у звaњe сaрaдникa 
вaн рaднoг oднoсa (у даљем тексту: сaрaдник прaктичне наставе) лицe зaпoслeнo у 
устaнoви гдe сe дeo прaктичнe нaстaвe рeaлизуje. 

 
Члан 8. 

Предмети на којима постоји потреба за сарадницима практичне наставе у 
одређеној школској години одређују се, по правилу, приликом усвајања плана извођења 
наставе за ту школску годину. 

Члан 9. 
 
У звање сарадника практичне наставе може бити изабрано лице које има 

заснован радни однос на неодређено време у установи, завршене студије првог степена 
из одговарајуће научне области и способност за наставни рад. 

 
Члан 10. 

 
На основу закљученог уговора о обављању стручне праксе за студенте, ректор 

упућује захтев установи да предложи лица која испуњавају услове за избор у звање 
сарадника практичне наставе. 

Установа доставља листу кандидата за избор за сарадника практичне наставе, 
кратку биографију са освртом радне активности, фотокопију дипломе о завршеним 
студијама и  сагласност за ангажовање предложених кандидата 

 
Члан 11. 

 
Избор у звање сарадника практичне наставе врши ректор на предлог 

предметног наставника и шефа студијског програма, односно шефа департмана. 
 

Члан 12. 
Са лицем изабраним у звање сарадника практичне наставе ректор закључује 

уговор о ангажовању  за време док траје извођење наставе из предмета за који је 
изабран, без заснивања радног односа. 
 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Универзитета. 
 
 

     
 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

       Проф. др Миладин Костић, ректор 


