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На основу члана 40. Статута Факултетта ликовних уметности у Београду, бр. 67/12 од 
09.07.2018. године, Наставно - уметничко - научно веће Факултета, на 456. седници, 
одржаној 06.02.2019. године,  доноси  
 
 

ПРАВИЛНИК 
О  ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ  НАСТАВНИКА 

И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Правилником о избору у звање наставника и сарадника (у даљем тексту: Правилник) 
уређује се начин и поступак за стицање звања и заснивање радног односа наставника и 
сарадника Факултета ликовних уметности (у даљем тексту: ФЛУ), Универзитета уметности у 
Београду у складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета 
уметности и Статута Факултета. 

 
Члан 2. 

Факултет утврђује предлог за избор у звања наставника, и то: доцента, ванредног 
професора и редовног професора, у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности, 
Статутом ФЛУ и овим Правилником. 
Факултет врши избор у звања сарадника, и то: асистента, асистент са докторатом и сарадника 
у настави и других сарадника предвиђених Статутом, у складу са Законом, Статутом 
Универзитета уметности, Статутом ФЛУ и овим Правилником. 
Факултет врши избор наставника страних језика у складу са Законом, Статутом 
Универзитета уметности, Статутом ФЛУ и овим Правилником. 
 
 
 
II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

Члан 3. 
Поступак за стицање звања наставника, односно сарадника и заснивање радног односа 
наставника, односно сарадника, покреће се на Факултету, на начин и под условима утврђеним 
Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета и овим Правилником. 
 

Члан 4. 
Факултет расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника, односно 
сарадника, полазећи од потреба да се наставни процес организује на квалитетан, 
рационалан и ефикасан начин.  
Наставник, односно сарадник се бира за ужу уметничку, односно научну област и по правилу 
заснива радни однос са пуним радним временом. 
 

Члан 5. 
Одлуку о расписивању конкурса доноси декан, и то на предлог Већа одсека, Кадровске 
комисије или Наставно-уметничко-научног већа. 
Веће одсека доставља своје мишљење Кадровској комисији, која изриче одлуку у року од 15 
дана од дана упућивања захтева и доставља декану на одлучивање. 
 

Члан 6. 
У случају престанка радног односа наставника или сарадника пре истека изборног периода, 
Веће одсека покреће поступак за расписивање конкурса за попуну слободног радног места, 
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најкасније у року од 15  дана. 
Уколико Веће одсека не достави предлог у предвиђеном року, декан  покреће поступак у складу 
са чланом  5. овог Правилника. 
 

Члан 7. 
Наставник, односно сарадник може бити изабран у више звање и пре истека изборног 
периода за који је биран, уколико постоји потреба Одсека. 

 Факултет на предлог Одсека покреће превремени поступак за избор у звање наставника, односно     
сарадника. 
 Услови за покретање превременог поступка за избор у више звање су:  
- да Кадровска комисија у свом извештају утврди  да кандидат испуњава услове за избор у више 
звање и 

               -   да Одсек потврди потребу за избором у више звање.  
Извештај Кадровске комисије се по правилу чита на НУН Већу и о њему се чланови 
изјашњавају гласањем.  
Сматра се да је поступак за избор започет од тренутка доношења одлуке.  
 

Члан 8. 
Текст конкурса се објављује у средствима јавног информисања и/или на интернет 
страници Факултета. 
Конкурс садржи: број извршилаца, наставничко одн. сарадничко звање,вг опште и 
посебне услове утврђене Законом и општим актима Универзитета и Факултета; ужу 
уметничку, односно научну област за коју се бира; назнаку да ли се радни однос заснива са 
пуним или непуним радним временом; рок за пријављивање и документа која кандидати 
прилажу као доказ да испуњавају услове. 

 
III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 
Члан 9. 

Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Изборно веће Факултета, на основу 
предлога Комисије. 
Комисија се састоји од најмање три наставника, уметника или истраживача из уметничке 
односно, научне области за коју се наставник бира, од којих најмање један није у радном 
односу на Факултету. 
Наставник у пензији, професор еметитус и члан САНУ у радном саставу, који је пре 
пензионисања имао наствно или научно звање, могу бити чланови комисије и сматрају 
се чланом који није у радном односу на Факултету. 
Чланови Комисије су у истом или у вишем звању од звања у које се наставник бира. 

 
Члан 10. 

Комисија припрема и доставља извештај о пријављеним кандидатима у року не дужем  од 60 
дана, од дана именовања чланова Комисије на седници Изборног већа. 
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата и Изборно веће Факултета 
усвоји такав извештај, или ако Изборно веће Факултета донесе одлуку којом не предлаже ни 
једног кандидата за избор, Факултет расписује нови конкурс. 
Комисија одлуку доноси већином гласова чланова Комисије. 
Члан Комисије који није сагласан са извештајем Комисије, може своје издвојено 
мишљење доставити Изборном већу у писаном облику. 
Издвојено мишљење члана Комисије доставља се Изборном већу заједно са Извештајем 
Комисије и треба да је претходно доступно члановима Изборног већа под истим 
условима као и Извештај. 
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                 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 
Члан 11. 

Одлуку о избору кандидата у звање сарадника доноси Изборно веће Факултета, на основу 
предлога Комисије.  
Комисија може да предложи једног или више кандидата. Ако је Комисија 
предложила више кандидта, поступак гласања је следећи: 
Гласа се заокруживањем редног броја једног кандидата са изборне листе. 
Ако ни један кандидат не добије потребну већину гласова (више од половине), 
поступак се понавља за два кандидата која су добила највећи број гласова. 
Ако у поновљеном поступку, ни један од кандидата не добије потребну већину 
гласова, поступак се понавља за кандидата који има већи број гласова. 
Одлуку о избору у звање сарадника је донета, када је кандидат добио више од 
половине гласова наставника и сарадника са правом гласа. 

 
Изборно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника на седници којој присуствује најмање 
две трећине наставника и сарадника, чланова Изборног већа. 
Одредбе члана  10. овог Правилника примениће се и приликом избора у сарадничко звање. 

 
 

V  ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА  
 

Члан 12. 
Извештај Комисије о предложеном кандидату/кандидатима за избор у наставничко, односно 
сарадничко звање је доступан јавности 15 дана и налази се у Секретаријату, о чему се јавност 
обавештава на огласној табли Факултета и интернет страници Факултета. Примедбе на 
Извештај Комисије могу се доставити Факултету најкасније у року од 24 часа од дана 
истека рока за увид јавности.  
 
У случају да постоје примедбе на извештај Комисије, достављене Факултету у писаном 
облику, исте се прослеђују Комисији, која у року не дужем од 10 дана, достаља свој 
одговор на наведене примедбе. 

 
Члан 13. 

Изборно веће разматра извештај Комисије и евентуалне примедбе на првој седници након 
истека рока за увид јавности. 
Извештај Комисије (евентуалне примедбе и одговор на примедбе) се чита на седници и о 
њему се изјашњава Изборно веће. 
 

Члан 14. 
Извештај о гласању је саставни део записника са седнице НУ Већа и чува се у архиви 
Факултета. 
 

 Члан 15. 
Изборно веће утврђује предлог одлуке за избор у звања наставника на седници којој присуствује 
најмање две трећине наставника, чланова Изборног већа, који гласају за одређено наставничко 
звање.  
Предлог одлуке је донет ако за њега гласа више од половине наставника са правом гласа за 
одређено наставничко звање. 
Право да гласају за одређено наставничко звање имају наставници у истом или вишем звању, од 
звања за које се кандидат бира. 
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Изјашњавање о предлогу кандидата Комисије је тајно. 
 
 

Члан 16. 
Предложени кандидат за кога није усвојен предлог за избор у звање наставника од стране 
Изборног већа, односно није изабран у звање сарадника, може Савету Факултета изјавити 
приговор на одлуку Изборног већа у року од 8 дана од дана пријема одлуке, уколико сматра 
да поступак избора није обављен у складу са законом.  
Управа Факултета уз приговор кандидата доставља Савету Факултета свој одговор на 
приговор. 
У вези са приговором кандидата Савет Факултета може донети одлуку да је приговор основан,  
након чега Изборно веће поново разматра извештај Комисије. 
Када одлучује о приговору из става 1. овог члана Савет Факултета поступа као другостепени 
орган.  
 

Члан 17. 
Након доношења предлога одлуке о избору у звање наставника, декан Факултета доставља исту 
Сенату Универзитета уметности на одлучивање. 

 
Члан 18. 

Декан Факултета закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање наставника, односно 
сарадника у складу са Законом. 
 
 
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

Правилник о избору у звање наставника и сарадника ступа на снагу осмог дана од 
дана објавњљивања на огласној табли Факултета.   
Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник o избору у 
звање наставника и сарадника Факултета ликовних уметности бр. 118/7 од 30.06. 
2008. године са изменама и допунама. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                          НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОГ  ВЕЋА  
 
                                                                                               Д е к а н 
                                                                            др ум. Димитрије Пецић, ред.проф. 
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