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На основу члана чл.65 и 75. став 7. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
27/2018-др. закон и 73/2018, 67/19, 6/2020 – др. закони и 11/2021 - аутентично тумачење), 
члана 98. став 2. тачка 1 и члана 238. став 2. Статута Академије струковних студија Шабац, 
чл.100 Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника 
и сарадника број: 01/20/1-07/2021 од 22.02.2021.год., Наставно-стручно веће Академије 
струковних студија Шабац, на седници одржаној дана  20.09. 2021. године, донело је:  
  
  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

П Р А В И Л Н И К А 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
                                                        број:01/20/1-07/2021 од   22.02.2021.год. 
 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника (у даљем тексту: Правилник)   Академије струковних студија 
Шабац,  број: 01/20/1-07/2021 од   22.02.2021.год.године, врше се следеће измене и 
допуне:  
 

Члан 2. 
Иза члана 6.  који гласи : 

„Наставни процес на Академији реализују наставници у звањима: 
-  професор струковних студија,  
-  виши предавач,  
-  предавач,  
-  наставник страног језика и 
-  наставник вештина. 

Наставник се бира за највише две уже наставно-научне области које утврђује 
Наставно-стручно веће Академије, на предлог Већа катедре, а по прибављеном 
мишљењу Наставно-стручног-већа Одсека. 

Уже наставно-научне области обухватају више сродних наставних предмета. 
У реализацији основних, специјалистичких и мастер струковних студија на 

Академији могу да учествују и наставници у звању доцента, ванредног и редовног 
професора.“ 

 
Додаје се чл.6.а  и  гласи:   

„Наставнику који је изабран само за једну ужу наставно-научну област која је 
утврђена Одлуком Наставно-стручног већа Академије, уколико постоји потреба 
Установе и уколико наставник испуњава компетенције односно услове за доделу 
неопходне научне области,  може на предлог Већа катедре, а по прибављеном 
мишљењу Наставно-стручног-већа Одсека, бити биран поред постојеће  за још једну 
ужу наставно-научну област, или му се по истом поступку  може изменити постојећа  
ужа наставно-научну област за коју је  већ изабран у звање. 



 

 
 

Уколико постоји потреба Академије да се наставницима, који су у радном 
односу, са избором само за једну ужу наставно-научну област, дода још једна наставно- 
научна област, не расписује се нови конкурс, већ Наставно-стручно веће Академије, на 
предлог Катедре, а по прибављеном мишљењу Већа одсека  доноси одлуку о 
именовању- Формирању Комисије за писање Извештаја  ( Реферата) о испуњености 
услова за доделу предложене наставно научне области, поред постојеће научне 
област, или за измену постојеће наставно-научне област за коју је наставник изабран у 
звање. 

Изузетно Наставно стручно веће може на предлог председника Академије 
донети одлуке из става 1. и 2. oвог члана ». 

 
Члан 3. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и 
заснивање радног односа наставника и сарадника, ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања на огласној табли/интернет страници Академије. 

 

 
                                                             Председник Наставно-стручног већа Академије 
                                                                               
                                                                  ____________________________ 
                                                                 Др сци.мед. Светлана Карић, проф. 
                                                                      
                                                                                                                 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


