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ИЗБОРИ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ  
 

 

Законом о високом образовању (члан 65.) је прописано да Универзитет врши 

избор у сва звања наставника. Универзитет у Нишу донео је Правилник о поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, којим је 

прописана процедура за доношење одлуке о избору у звање наставника. Саставни део 

овог Правилника су Ближи критеријуми за избор у звања наставника, којим су, за 

свако научно, односно уметничко поље, прописани услови за избор у свако од 

наставничких звања. 

 

 

Фазе у процедури: 

1. Факултет објављује конкурс за избор у звање наставника, 

2. Изборно веће факултета предлаже Комисију за писање извештаја о пријављеним 

учесницима конкурса, 

3. Научно-стручно веће Универзитета именује Комисију, 

4. Комисија сачињава извештај и доставља га факултету који је објавио конкурс, 

5. Извештај се ставља на увид јавности (у трајању од 30 дана), 

6. Ако у току увида јавности буде приговора на извештај Комисије, приговори се 

достављају Комисији да одговори на њих, 

7. Изборно веће факултета утврђује 4 оцене за сваког учесника конкурса: 

 оцену резултата научноистраживачког рада, 

 оцену педагошког рада, 

 оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-

наставног, односно уметничко-наставног подмлатка, 

 оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других 

делатности високошколске установе. 

Елементи на основу којих се формирају ове оцене су прописани Правилником о 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу. 

Уређене су и ситуације у којима кандидат није био у радном односу на високошколској 

установи до конкурисања, као и када је био у радном односу на другој високошколској 

установи, а не на оној која је конкурс објавила. 

8. Изборно веће факултета, на основу извештаја Комисије (приговора, уколико их 

је било и одговора Комисије на приговоре) и оцена, утврђује Предлог одлуке о 

избору кандидата у одговарајуће звање, 

9. Универзитетска Комисија за оцену испуњености минималних услова за избор у 

звања наставника, на основу материјала који достави факултет (извештај 

Комисије, приговор, одговор Комисије на приговор, оцене, предлог Изборног 

већа), сачињава извештај у коме наводи да ли кандидат испуњава услове за 

звање за које је конкурс објављен, 

10. Научно-стручно веће Универзитета доноси одлуку о избору у звање доцент или 

ванредни професор, а утврђује мишљење о предлогу за избор у звање редовни 

професор, 

11. Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у звање редовни професор, 

12. Кандидати имају право приговора на одлуку о избору у звање наставника, 

13. О приговору даје мишљење научно-стручно веће које је донело првостепену 

одлуку, 

14. Сенат доноси коначну одлуку по приговору, 

15. Кандидат има право да против коначне одлуке Сената покрене управни спор. 
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Јавност у поступку избора у звања наставника 

 

Конкурси за избор у звања наставника објављују се у дневном листу или 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а информација о конкурсу објављује се и на 

интернет страни факултета и Универзитета (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/konkursi-

univerziteta-u-nisu/category/15-konkursi-univerziteta-u-nisu). 

Кандидати који се пријављују на конкурсе за избор у звања наставника дужни 

су да попуне „научни картон“ на web порталу Универзитета у Нишу 

(https://www.npao.ni.ac.rs/). Ова апликација која је названа „Научне публикације и 

уметничке референце академског особља Универзитета у Нишу“ је намењена за 

системску евиденцију података о научно истраживачком и уметничком раду академског 

особља на Универзитету. 

Кандидати су дужни да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање 

наставника (https://www.ni.ac.rs/servisi/servisi-za-akademske-radnike/pregled-kandidata-

za-izbor-u-zvanja-nastavnika). Приликом пријављивања на конкурс за избор у звање 

наставника, кандидати су дужни да факултету који је објавио конкурс, поред остале 

конкурсне документације предају и овај образац. Факултетска служба овај образац, 

након истека рока за пријављивање кандидата на конкурс, доставља Универзитету у 

Нишу ради објављивања на web порталу. Попуњавање и објављивање овог обрасца је 

обавезно. Уколико кандидат не достави попуњен образац факултету, приликом 

пријављивања на конкурс, сматраће се да је поднео неуредну пријаву и она неће бити 

разматрана.  

Када Комисија из описане фазе поступка под бројем 9. сачини свој извештај, он 

се скенира и поставља на web портал Универзитета у Нишу, поред пријаве коју је 

кандидат попунио приликом пријављивања на конкурс. Претрагом кандидата може да 

се дође до података о објављеном конкурсу, референцама са којима кандидат 

конкурише и налазу Комисије о томе да ли испуњава основне минималне услове за 

избор у одговарајуће звање наставника.  

Када Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима (из описане 

фазе 4. поступка) конкурса достави факултету извештај, он се ставља на увид 

јавности. Овај извештај је редовно доступан у факултетским библиотекама и на 

интернет страни факултета. Увид јавности траје 30 дана. У току увида јавности, 

приговор на извештај може да поднесе било које заинтересовано лице (а не само 

учесници у поступку).  

Седнице научно-стручних већа су, по правилу, јавне (члан 3. Пословника о раду 

научно-стручних већа Универзитета у Нишу). О присуству других лица седници 

одлучује научно-стручно веће, с тим што је лице које жели да присуствује седници 

дужно да образложи потребу и оправданост присуствовања на седници. У пракси су 

изузетно ретки случајеви у којима су учесници конкурса за избор у звања наставника 

тражили да присуствују седницама научно-стручних већа. У последњих 5 година, то се 

отприлике десило једном, и то приликом разматрања приговора на првостепену одлуку 

научно-стручног већа. 

 

 

Учешће странаца на конкурсима које објављују  

факултети Универзитета у Нишу 

 

Начелно, страни држављанин има права да се пријави на конкурс за избор у 

звање наставника који објави факултет у саставу Универзитета у Нишу. Ово лице би 

морало да испуни исте услове који су прописани за избор у одговарајуће звање као и 

домаћа лица.  

https://www.npao.ni.ac.rs/
https://www.ni.ac.rs/servisi/servisi-za-akademske-radnike/pregled-kandidata-za-izbor-u-zvanja-nastavnika
https://www.ni.ac.rs/servisi/servisi-za-akademske-radnike/pregled-kandidata-za-izbor-u-zvanja-nastavnika
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Међутим, конкурси за избор у звања наставника се објављују на српском језику. 

Конкурси се углавном објављују у листу „Народне новине“, а повремено и у листу 

„Политика“. Природно-математички факултет, а повремено и Факултет спорта и 

физичког васпитања у Нишу објављују конкурсе у листу Националне службе за 

запошљавање „Послови“. Правни факултет у Нишу, а повремено и Педагошки факултет 

у Врању објављују конкурсе у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Конкурси се објављују на сајтовима факултета и требало би и на сајту 

Универзитета у Нишу. Међутим, још увек нису сви факултети дисциплиновани да 

Универзитету благовремено достављају фотокопију објављеног конкурса ради 

објављивања на web порталу Универзитета у Нишу. Међу оним факултетима који не 

достављају конкурс ради објављивања на сајту Универзитета у Нишу су: Правни 

факултет, Природно-математички факултет, Педагошки факултет. Машински факултет 

је од скоро почео да доставља конкурсе, али још увек није сигурно да ли ће то ради 

редовно. 

Рок за пријављивање кандидата траје 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Након истека овог рока, кандидати немају више права да достављају документацију. 

Такође, испуњеност услова за избор у одговарајуће звање се процењује искључиво на 

основу оних референци које је кандидат имао у тренутку пријављивања на конкурс 

(без обзира на то што се неки конкурси реализују и годину дана након што је конкурс 

објављен). Страни држављанин, или домаћи држављанин који је завршио студије 

(односно докторирао) у иностранству би морао да нострификује диплому да би могао 

да конкурише за избор у звање наставника. Од марта 2016. године процедуру за 

признавање страних високошколских исправа ради запошљавања је преузео 

ENIC/NARIC центар, који је образовало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. Универзитет у Нишу нема прецизне податке о томе колико траје процедура за 

нострификацију дипломе у оквиру овог центра, али је извесно да траје дуже од 15 

дана.  

 

 

Донете одлуке на седницама научно-стручних већа 

 

У већини случајева научно-стручна већа доносе одлуке о избору у звања 

наставника у складу са предлогом које утврди Изборно веће факултета. Међутим, има 

појединих, издвојених одлука у којима то није био случај. 

 

 

Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке 

 

2012. година 

Ове године је донето оквирно 25 одлука о избору у звања наставника и 6 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У једном случају, Изборно веће Грађевинско-архитектонског факултета је 

утврдило предлог за избор у звање ванредни професор. Научно-стручно веће је 

утврдило да кандидат не испуњава услове за избор у ово звање и донело је одлуку 

којом се кандидат бира у звање доцент. Кандидат је поднео приговор на донету одлуку, 

али је Сенат потврдио одлуку Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке. 

Овај кандидат је 2014. године изабран у звање ванредни професор. 

 

2013. година 

Ове године је донето оквирно 36 одлука о избору у звања наставника и 7 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 
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У овој години су била два случаја у којима је Изборно веће Грађевинско-

архитектонског факултета у Нишу кандидата предложило за избор у звање ванредни 

професор, а Научно-стручно веће је донело одлуке којима се ови кандидати бирају у 

звање доцент. Један од ових кандидата је у звање ванредни професор изабран 2014. 

године, а други 2015. године. Ова два случаја су једини случајеви у којима је, поред 

учесника конкурса и Изборно веће Грађевинско-архитектонског факултета поднело 

приговоре на одлуке Научно-стручног већа. Ова могућност је предвиђена чланом 19. 

Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Нишу, којим је прописано да ако је донета одлука о избору наставника 

која се разликује од предлога који је утврдило Изборно веће факултета, оно може 

уложити приговор Сенату Универзитета. 

У 2013. години, Научно-стручно веће је донело одлуку којом се учесник 

конкурса који је објавио Факултет заштите на раду не бира ни у једно звање 

наставника, иако је Факултет кандидата предложио за избор у звање ванредни 

професор. На ову одлуку није поднет приговор. 

 

2014. година 

Ове године је донето оквирно 26 одлука о избору у звања наставника и 2 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У једном случају, Изборно веће Грађевинско-архитектонског факултета је 

утврдило предлог за избор у звање ванредни професор. Научно-стручно веће је 

утврдило да кандидат не испуњава услове за избор у ово звање и донело је одлуку 

којом се кандидат бира у звање доцент. 

Напомена: сви случајеви у којима одлука није донета у складу са предлогом Изборног 

већа Грађевинско-архитектонског факултета су из области архитектуре. 

 

2015. година 

Ове године је донето оквирно 27 одлука о избору у звања наставника и 5 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2016. година 

Ове године је, до сада, донето оквирно 32 одлука о избору у звања наставника и 

утврђено је 6 мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

 

 

Научно-стручно веће за природно-математичке науке 

 

2012. година 

Ове године је донето оквирно 25 одлука о избору у звања наставника и 8 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2013. година 

Ове године је донето оквирно 27 одлука о избору у звања наставника и 5 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У овој години, Научно-стручно веће је донело одлуку којом се не бира ниједан 

од учесника конкурса у звање доцент по конкурсу који је објавио Медицински 

факултет у Нишу. На овај конкурс јавила су се два кандидата, а Изборно веће 

Медицинског факултета у Нишу је једног од њих предложило за избор у звање доцент. 

Кандидат кога је Изборно веће предложило, уложио је приговор на донету одлуку. 

Сенат је, одлучујући по приговору, преиначио одлуку Научно-стручног већа и донео 

одлуку којом се овај кандидат бира у звање доцент. 
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2014. година 

Ове године је донето оквирно 18 одлука о избору у звања наставника и 2 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2015. година 

Ове године је донето оквирно 23 одлука о избору у звања наставника и 8 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2016. година 

Ове године је, до сада, донето оквирно 34 одлука о избору у звања наставника и 

утврђено 10 мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

 

 

Научно-стручно веће за медицинске науке 

 

2012. година 

Ове године је донето оквирно 38 одлука о избору у звања наставника и 16 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У овој години је био један случај у коме Изборно веће Медицинског факултета у 

Нишу није предложило кандидата за избор у звање наставника, а Научно-стручно веће 

је донело одлуку којом се кандидат не бира у звање. 

 

2013. година 

Ове године је донето оквирно 42 одлука о избору у звања наставника и 10 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У овој години је, такође, био један случај у коме Изборно веће Медицинског 

факултета у Нишу није предложило кандидата за избор у звање наставника, а Научно-

стручно веће је донело одлуку којом се кандидат не бира у звање. 

 

2014. година 

Ове године је донето оквирно 38 одлука о избору у звања наставника 14 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

У 2014. години су донете три одлуке у којима кандидати нису изабрани у звање 

доцент, нити их је Изборно веће Медицинског факултета у Нишу предложило за избор у 

звање доцент, зато што у тренутку подношења пријаве на конкурс, још увек нису 

стекли научни назив доктор наука, а били су једини учесници конкурса. 

 

2015. година 

Ове године је донето оквирно 8 одлука о избору у звања наставника и 2 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2016. година 

Ове године је донето оквирно 47 одлука о избору у звања наставника и 6 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 
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Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке 

 

2012. година 

Ове године је донето оквирно 33 одлука о избору у звања наставника и 17 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2013. година 

Ове године је донето оквирно 34 одлука о избору у звања наставника и 33 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2014. година 

Ове године је донето оквирно 40 одлука о избору у звања наставника и 11 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2015. година 

Ове године је донето оквирно 30 одлука о избору у звања наставника и 12 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

2016. година 

Ове године је донето оквирно 37 одлука о избору у звања наставника 10 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 

 

Напомена: Марта 2015. године је почела са радом универзитетска Комисија за оцену 

испуњености минималних услова за избор у звања наставника (описана под тачком 

број 9 у делу „Фазе процедуре“). Од тада је приметан повећан број одлука које доноси 

Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке, а које се разликују од 

предлога које утврђују изборна већа факултета. 

У периоду од почетка рада ове Комисије, утврђена су два негативна мишљења о 

предлозима за избор у звање редовни професор (једно по предлогу Педагошког 

факултета, а друго по предлогу Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу). 

У једном случају је донета одлука којом се не бира ниједан од пријављених 

учесника конкурса у избор у звање наставника, иако је Факултет заштите на раду 

утврдио предлог за избор у звање доцент једног од два пријављена кандидата. 

Поред тога, било је случајева у којима су Факултет уметности и Филозофски 

факултет утврдили предлоге за избор кандидата у звање ванредни професор, а 

Научно-стручно веће је донело одлуке о избору ових кандидата у звање доцент. 

У свим наведеним случајевима је Комисија утврдила да предложени кандидат не 

испуњава услове за избор у оно звање за које га је факултет предложио. 

 

 

 

Уметничко-стручно веће 

Напомена: Статут Универзитета у Нишу предвиђа посебно звање за Факултет 

уметности, то је звање наставника стручног предмета. 

 

2012. година 

Ове године је су донете оквирно 4 одлуке о избору у звања наставника и 1 

мишљење о предлогу за избор у звање редовни професор. 

 

2013. година 

Ове године је донето око 15 одлука о избору у звања наставника и утврђено 4 

мишљења о предлозима за избор у звање редовни професор. 
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Утврђена су два негативна мишљења о предлозима за избор у звање редовни 

професор која је утврдио Технолошки факултет, али је Сенат донео одлуке којима се 

ови кандидати бирају у звање редовни професор. 

Поред тога, Уметничко-стручно веће је донело одлуку којом се учесник конкурса 

не бира у звање ванредни професор, што је било у складу са предлогом Изборног већа 

Факултета уметности који овог кандидата, такође, није предложио за избор. Сенат је, 

одлучујући по приговору, преиначио одлуку Уметничко-стручног већа и кандидата 

изабрао у звање ванредни професор. 

 

2014. година 

Донета је 21 одлука о избору у звања наставника и утврђена су 2 мишљења о 

предлозима за избор у звање редовни професор. 

И ове године се десила слична ситуација као и претходне. Уметничко-стручно 

веће је донело одлуку којом се учесник конкурса не бира у звање ванредни професор, 

што је било у складу са предлогом Изборног већа Факултета уметности који овог 

кандидата, такође, није предложио за избор. Сенат је, одлучујући по приговору, 

преиначио одлуку Уметничко-стручног већа и кандидата изабрао у звање ванредни 

професор. 

 

2015. година 

Донето је 15 одлука о избору у звања наставника и утврђено 7 мишљења о 

предлозима за избор у звања наставника. 

У току 2015. године донета је одлука којом је учесник конкурса изабран у звање 

ванредни професор, иако је Изборно веће Факултета уметности утврдило предлог за 

избор у звање доцент. 

 

2016. година 

Донето је 9 одлука о избору у звања наставника и утврђено 1 мишљење о 

предлогу за избор у звање редовни професор. 

 

 

 

 

 


