Број: 0601-67/
Датум: 15.12.2020.
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА
И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
(број: 0601-67/6 од 16.09.2020. године – пречишћен текст, са изменама и допунама број:
0601-67/9 од 10.12.2020. године)
На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС"
број: 88/2017, 27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 6/2020-др. закони) и члана 84
став 5 Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број: 0601-408/6 од
15.01.2020. године, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Новом
Саду на 24 седници одржаној дана 16.09.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА
И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(1)
Овим Правилником се уређује поступак утврђивањa предлога кандидата за
избор у звање наставника и поступак избора у звање сарадника, предавача и сарадника
ван радог односа на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду (у
даљем тексту: Факултет).
Члан 2
(1)
Звања наставника универзитета су: предавач, виши предавач, професор
струковних студија, доцент, ванредни професор и редовни професор.
(2)
Наставници у звању предавача или професора струковних студија могу да
изводе наставу само на струковним студијама.
(3)
Наставници у звању доцента, ванредног професора и редовног професора могу
изводити наставу на свим нивоима студија.
(4)
Наставу страног језика односно вештина може, осим лица које има звање из
става 1 овог члана изводити и лице у звању наставника страног језика односно
вештина у складу са Законом o високом образовању (“Сл.гласник РС" број: 88/2017,
27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 6/2020-др. закони) ( у даљем тексту:
„Закон“).
Члан 3
(1)
Звања сарадника универзитета су: сарадник у настави, асистент и асистент са
докторатом.
(1)

Члан 4
Факултет може изабрати у звање и сараднике ван радног односа.

(2)
(3)

Звања сарадника ван радног односа су демонстратор и сарадник практичар.
Факултет може ангажовати предавача ван радног односа.

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ
Департман за биологију и екологију
Члан 5
(1)
Наставници и сарадници на Департману за биологију и екологију бирају се у
звање за једну од научних области: Биолошке науке и Педагошке и андрагошке науке.
(2)
Наставници и сарадници на Департману за биологију и екологију бирају се у
звање у једну од следећих ужих научних области:
1. у оквиру научне области Биологија за једну од следећих ужих научну област:
Ботаника, Зоологија, Хумана биологија, Микробиологија, Хидробиологија, Микологија,
Молекуларна биологија, Физиологија животиња, Физиологија биљака, Биохемија,
Генетика, Хистологија са ембриологијом, Екологија, Заштита животне средине,
Еволуциона биологија, Биогеографија, Биологија ћелије и Палинологија.
2. у оквиру научне области Педагошке и андрагошке науке за ужу научну област
Методика наставе биологије и екологије.
Департман за географију, туризам и хотелијерство
Члан 6
(1)
Наставници и сарадници на Департману за географију, туризам и хотелијерство
бирају се у звање за једну од научних области: Гео-науке, Интердисциплинарне,
мултидисциплинарне науке и Педагошке и андрагошке науке.
(2)
Наставници и сарадници на Департману за географију, туризам и хотелијерство
бирају се у звање за једну од следећих ужих научних области:
1. у оквиру научне области Гео-науке за уже научне области: Физичка географија,
Друштвена географија, Регионална географија, Просторно планирање, Геоекологија и
Геоинформатика;
2. у оквиру интердисциплинарне и мултидисциплинарне научне области за уже научне
области: Менаџмент у туризму, Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у гастрономији,
Менаџмент у ловном туризму, Туризам, Хотелијерство, Ловни туризам;
3. у оквиру научне области Педагошке и андрагошке науке за ужу научну област
Методика наставе географије.
Департман за математику и информатику
Члан 7
(1)
Наставници и сарадници на Департману за математику и информатику бирају се
у звање за једну од научних области: Математичке науке, Рачунарске науке и
Педагошке и андрагошке науке.
(2)
Наставници и сарадници на Департману за математику и информатику бирају се
у звање за једну од следећих ужих научних области:
1) у оквиру научне области Математичке науке за уже научне области: Алгебра и
математичка логика, Анализа и вероватноћа, Дискретна математика, Геометрија,
Нумеричка математика, Општа математика, Финансијска математика и Математичко
моделирање;
2) у оквиру научне области Рачунарске науке за уже научне области: Информациони
системи, Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и
Теоријске основе информатике;

3) у оквиру научне области Педагошке и андрагошке науке за уже научне области:
Методика наставе математике и Методика наставе информатике.
Департман за физику
Члан 8
(1)
Наставници и сарадници на Департману за физику бирају се у звање за једну од
научних области: Физичке науке и Педагошке и андрагошке науке.
(2)
Наставници и сарадници на Департману за физику бирају се у звање за једну од
следећих ужих научних области:
1. у оквиру области Физичке науке за уже научне области: Експериментална физика
кондензоване материје, Теоријска физика кондензоване материје, Физика атома,
молекула и јонизованих гасова, Спектроскопија електромагнетног зрачења, Нуклеарна
физика, Астрофизика са астрономијом, Медицинска физика, Биофизика, Физичке
методе у заштити животне средине, Радиоекологија, Метеорологија и моделирање
заштите животне средине;
2. у оквиру научне области Педагошке и андрагошке науке за ужу научну област
Методика наставе физике.
(3)
Наставници и сарадници на струковним академским студијама на Департману
за физику бирају се у звање за научну област Физичке науке и то за једну од ужих
научних области: Оптометрија, Медицинска физика и Биофизика.
Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Члан 9
(1)
Наставници и сарадници на Департману за хемију, биохемију и заштиту
животне средине бирају се у звање за једну од научних области: Хемијске науке, Науке о
заштити животне средине и Педагошке и андрагошке науке.
(2)
Наставници и сарадници на Департману за хемију бирају се у звање за једну од
следећих ужих научних области:
1) у оквиру научне области Хемијске науке за уже научне области: Неорганска хемија,
Органска хемија, Аналитичика хемија, Биохемија, Физичка хемија, Хемијска
технологија, Заштита животне средине, Хемија природних производа и медицинска
хемија и Мултидисциплинарна хемија;
2) у оквиру научне области Науке о заштити животне средине за ужу научну област
Заштита животне средине;
3) у оквиру научне области Педагошке и андрагошке науке за ужу научну област
Методика наставе хемије.
Члан 10
(1)
Наставници и сарадници на Факултету се бирају у звање за једну од научних
области и то: Социолошке науке, Психолошке науке, Педагошке и андрагошке науке,
Економске науке, Менаџмент и бизнис, Правне науке и Филолошке науке у складу са
Статутом и општим актима Универзитета уз претходно прибављено мишљење
одговарајућег Факултета.
(2)
Наставници и сарадници на Факултету се бирају у звање за једну од следећих
ужих научних области:
1) у оквиру научне области Социолошке науке за ужу научну област Социологија;
2) у оквиру научне области Економске науке за уже научне области Финансије,
Економија, Рачуноводство и Ревизија;

3) у оквиру научне области Правне науке за уже научне области Пословно право и
Право животне средине;
4) у оквиру научне области Филолошке науке за уже научне области Страни језик
(енглески, француски, немачки, руски, шпански и италијански).
(3)
Наставници и сарадници на струковним академским студијама на Факултету могу да се
бирају у оквиру научне области Медицинске науке за ужу научну област Офталмологија у
складу са Статутом и општим актима Универзитета, уз претходно прибављено мишљење
одговрајућег факултета.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Услови за избор наставника
Члан 11
(1)
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни,
академски, научни назив стечен на акредитованом студијском програму и
акредитованој високошколској установи и способност за наставни рад.
(2)
У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија
завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, и
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,
са рецензијама.
(3)
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из
става 2 овог члана има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима.
(4)
У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из
става 3 овог члана има и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног подмлатка на
факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским
студијама.
(5)
Ближи услови за стицање звања наставника утврђују се општим актом о
условима за избор наставника који доноси Универзитет у складу са препорукама
Националног савета за високо образовање.
Члан 12
(1)
У звање наставника на струковним академским студијама може бити изабрано
лице које има одговарајући стручни, академски, научни назив стечен на акредитованом
студијском програму и акредитованој високошколској установи и способност за
наставни рад.
(2)
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар,
односно најмање стручни назив специјалисте академских студија из области за коју се
бира и показује способност за наставни рад.
(3)
У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука из области за коју се бира.

(4)
Ближи услови за стицање звања наставника и предавача на струковним
студијама утврђују се општим актом о условима за избор наставника који доноси
Универзитет у складу са препорукама Националног савета за високо образовање.
Наставник страних језика и вештина
Члан 13
(1)
Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица које има звање из
члана 2 став 1 овог Правилника, изводити и наставник страног језика, односно
вештина који има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове
у одговарајућој области и способност за наставни рад.
(2)
Наставник вештина из става 1 овог члана може се бирати само у оним научним и
стручним областима за које у Републици не постоје докторске студије.
Члан 14
(1)
У поступку избора наставника узима се у обзир и мишљење студената о њиховом
педагошком раду. Мишљење студената формира се на начин и по поступку утврђеном
општим актом Универзитета у Новом Саду.
Предавач ван радног односа

Члан 15
(1)
Факултет може на предлог Већа одговарајућег департмана ангажовати у делу
активне наставе, укључујући предавања и вежбе, на првом и другом степену студија,
највише до трећине часова наставе на предмету у току семестра, предавача ван радног
односа који има стечено високо образовање најмање мастер академских студија и који
има неопходна знања и вештине у одговарајућој области и показује смисао за наставни
рад.
(2)
Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно апликативним предметима.
(3)
Носиоци предмета запослени на Факултету су одговорни за обезбеђење
квалитета наставе коју реализују предавачи ван радног односа.
(4)
Предавач ван радног односа бира се у звање на Изборном већу департмана уз
претходно прибављено мишљење одговарајуће катедре.
(5)
Са предавачем ван радног односа закључује се уговор о ангажовању у трајању од
најдуже једне школске године са могућношћу продужења, а исплате по основу тог
уговора се реализују из сопствених прихода Факултета.
Услови за избор сарадника
Члан 16
(1)
У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабрано
лице које је студент мастер академских или специјалистичких академских студија, које
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
(2)
У звање асистента бира се студент докторских студија, сваки од претходних
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за
наставни рад.
(3)
Под условима из става 2 овог члана може бити изабрано у звање асистента и
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

(4)
У звање асистента са докторатом може бити изабрано лице које је стекло научни
назив доктора наука из уже научне области за коју се бира и које показује смисао за
наставни рад.
Звања сарадника ван радног односа
Члан 17
(1)
У звање демонстратора за одређени наставни предмет за помоћ у настави на
студијама првог степена, може бити изабран студент академских студија првог, другог
или трећег степена одговарајућег факултета, студент интегрисаних академских студија
одговарајућег факултета који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ
бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и просечном оценом најмање 9
(девет) из групе релевантних наставних предмета од значај за рад на наставном
предмету за који се бира.
(2)
У звање сарадника практичара за одређени наставни предмет може се изабрати
лице које је запослено у установи у којој може да се део практичне наставе реализује за
потребе Факултета и испуњава следеће услове: да је завршило студије првог, другог
односно интегрисане студије или студије трећег степена и да има најмање пет година
радног искуства у струци.
(3)
У звање сарадника практичара за наставни предмет школска пракса може се
изабрати лице које поред услова за избор сарадника практичара утврђених у ставу 2
овог члана испуњава и следеће услове: има положен стручни испит одређен Законом о
основама система образовања и васпитања, има најмање пет година радног искуства у
обављању образовно-васпитног рада у школи, има сагласност установе у којој је у
радном односу да може да води стручну праксу студената Факултета, континуирано
усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног
усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе.
ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ
Заједничке одредбе
Члан 18
(1)
Поступак избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника
Факултета започиње најкасније у року од осам месеци пре истека времена за који је
наставник односно сарадник биран. Поступак избора сарадника на струковним
студијама Факултета започиње најкасније три месеца пре истека времена на који је
сарадник биран.
(2)
Поступак избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника,
покреће декан, расписивањем јавног конкурса. Поступак за избор у звање сарадника у
настави, као и утврђивање предлога за избор у наставна и остала сарадничка звања
спроводи Изборно веће одговарајућег департмана.
Члан 19
(1)
Иницијативу за поступак избора у звање даје одговарајућа катедра департмана,
упућивањем иницијативе Већу департмана.
(2)
На основу поднете иницијативе катедре Веће департмана утврђује предлог за
покретање поступка или одбија иницијативу катедре. Уколико Веће департмана утврди
предлог о покретању поступка, исти упућује Изборном већу департмана, ради избора
Комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија).

(3)
Након што Изборно веће утврди предлог чланова Комисије у конкретном
поступку, Веће департмана упућује декану предлоге за покретање поступка и
именовање чланова Комисије.
Комисије за писање реферата
Члан 20
(1)
Комисија се састоји од најмање три наставника из одговарајућих научних
области, у истом или вишем звању од звања за које се расписује конкурс, од којих
најмање један није у радном односу на Факултету.
(2)
Чланови Комисије из става 1 овог члана у обавези су да, по пријему списка
пријављених кандидата, писменим путем обавесте декана уколико постоји приватни
интерес у вези са неким од подносилаца пријаве, те да се изузму из даљег тока
поступка. У овом случају, декан о томе обавештава Изборно веће, које предлаже
именовање новог члана Комисије.
(3)
Поступање запосленог супротно одредбама става 2 овог члана представља
повреду радне обавезе у смислу закона и општих аката Факултета којим се уређују
радни односи.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима
Члан 21
(1)
Комисија пише реферат о свим пријављеним кандидатима за избор у звање
(у даљем тексту: реферат) у року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата на конкурс.
(2)
У случају да Комисија не напише реферат у року из става 1. овог члана, Изборно
веће образује нову Комисију.
(3)
Реферат Комисије о пријављеним кандидатима доставља се Универзитету у
Новом Саду, ради објављивања у Билтену Универзитета у Новом Саду и стављања на
увид јавности у трајању од 30 дана. Код поступка избора у звање сарадник у настави,
увид јавности се остварује објављивањем реферата Комисије на огласној табли
Факултета, у трајању од 15 дана.
(4)
Универзитет утврђује обрасце са обавезном садржином реферата Комисије.
Члан 22
(1)
Примедбе на реферат Комисије из члана 21 став 1 овог Правилника, достављају
се у штампаном облику Изборном већу у року од 30 дана од дана стављања на увид
јавности.
(2)
Анонимне примедбе и примедбе упућене електронском поштом Изборном већу
не узимају се у разматрање.
(3)
Председник Изборног већа у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
примедби, доставља поднете примедбе Комисији.
(4)
Комисија је дужна да, у року од 15 дана од дана достављања примедби, достави
Изборном већу изјашњење на примедбе из става 3 овог члана.
(5)
Изборно веће је дужно да размотри примедбе из става 3 овог члана и изјашњење
Комисије из става 4 овог члана и образложи разлоге усвајања односно неприхватања
примедби.

ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 23
(1)
Уз пријаву на конкурс за избор у звање доцента, ванредног професора и
редовног професора, предавача, вишег предавача, професора струковних студија и
наставника страног језика или вештина, подносилац пријаве подноси следећу
документацију:
1. кратка биографија кандидата
2. оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
3. списак научних и стручних радова и копије наведених радова
4. оцена педагошког рада од стране студената у претходне три године
5. докази о испуњењу услова за избор у звање у складу са Правилником о додатним
условима за избор у звање наставника Природно-математичког факулета у
Новом Саду.
Члан 24
(1)
Одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника доноси
Изборно веће.
(2)
Изборно веће одлучује о утврђивању предлога кандидата за избор у звање
наставника ако је присутно најмање две трећине чланова који имају право да одлучују.
(3)
Одлукао предлогу кандидата за избор у звање наставника доноси се већином
гласова укупног броја чланова Изборног већа.
(4)
Ако Комисија не предложи ниједног кандидата пријављеног на расписани
конкурс за избор у звање наставника и Изборно веће усвоји такав реферат, Факултет
може да распише нови конкурс.
(5)
Ако Изборно веће не донесе одлуку о утврђивању предлога за избор кандидата
којег је предложила Комисија, Факултет може да распише нови конкурс.
Достављање захтева за избор у звање наставника Сенату УНС
Члан 25
(1)
Декан доставља захтев за избор у звање наставника Сенату Универзитета ради
доношења одлуке о избору, на обрасцу који је саставни део Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом
Саду.
(2)
Уз захтев из става 1 овог члана, декан доставља и мишљење матичног факултета
ако је утврђен предлог за избор наставника на нематичном факултету.
(3)
Уколико матични факултет не достави мишљење из предходног става овог
члана у року од 60 дана од дана пријема захтева сматраће се да нема примедаба и да је
дао позитивно мишљење, а нематични факултет ће доставити доказ о поднетом
захтеву за прибављање мишљења матичног факултета.
(4)
Уз образац из става 1 овог члана, декан доставља документацију предвиђену
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Новом Саду.
ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Члан 26
(1)
Уз пријаву на конкурс за избор у звање сарадника у настави, кандидат подноси
следећу документацију:
1. кратка биографија кандидата

2. оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
3. списак научних и стручних радова и копије наведених радова
4.потврда да је кандидат уписао мастер академске или специјалистичке академске
студије
(2)
Уз пријаву на конкурс за избор у звање асистента, кандидат подноси следећу
документацију:
1. кратка биографија кандидата
2. оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
3. списак научних и стручних радова и копије наведених радова
4. потврда да је кандидат уписао докторске студије
(3)
Уз пријаву на конкурс за избор у звање асистента са докторатом, кандидат
подноси следећу документацију:
1. кратка биографија кандидата
2.оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
3.оверена фотокопија дипломе о стицању научног назива доктора наука
4.списак научних и стручних радова и копије наведених радова
Доношење одлуке о избору у звање сарадника
Члан 27
(1)
Одлуку о избору кандидата у звање сарадника доноси Изборно веће.
(2)
Изборно веће департмана одлучује о избору у звање сарадника ако је присутно
најмање две трећине чланова који имају право да одлучују.
(3)
Одлука о избору у звање сарадника доноси се већином гласова укупног броја
чланова Изборног већа.
(4)
Ако Изборно веће не изабере ни једног од предложених кандидата за избор у
звање сарадника Факултет може да распише нови конкурс.
(5)
Кандидати из става 4 овог члана имају право приговора Савету Факултета у року
од 15 дана од дана достављања одлуке Изборног већа.
(6)
Одлука Савету Факултета по приговору из става 5 овог члана је коначна.
(7)
Одлука о избору из става 1 овог члана је коначна. Против ове одлуке може
покренути управни спор, тужбом управном суду, у року од 30 дана од пријема одлуке.
(8)
Одлука из става 1 овог члана доставља се сваком учеснику на конкурсу.
ПОСТУПАК ИЗБОРА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Члан 28
(1)
Избор у звање демонстратора врши Веће департмана, на образложени предлог
катедре.
(2)
Звање демонстратора стиче се на период од 1 године са могућношћу реизбо ра.
(3)
На основу одлуке Веће департмана, декан Факултета са демонстратором
закључује уговор о ангажовању за најдуже једну школску годину са могућношу
продужења за још једну школску годину.
Члан 29
(1)
Предлог за расписивање јавног позива за избор у звање сарадника ван радног
односа - сарадника практичара даје веће департмана на образложени предлог катедре.
(2)
Одлуку о расписивању јавног позива доноси декан.

(3)
Јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа, са роком
пријављивања кандидата од 15 дана, објављује се у дневном листу, на интернет
страници Факултета и огласној табли Факултета.
(4)
Јавни позив из става 3 овог члана садржи: податке о броју сарадника практичара
који се бира, време на који се бира и услове за изборе у звање сарадника.
(5)
Звање сарадника практичара стиче се на период од 3 године са могућношћу
реизбора.
(6)
На основу одлуке Веће департмана, декан Факултета са сарадником практичаром
закључује уговор о ангажовању за сваку школску годину.
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 30
(1)
Са лицем изабраним у звање наставника или сарадника, уговор о раду закључује
декан у складу са Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета.
(2)
Са лицем изабраним у звање наставника, осим редовног професора, закључује се
уговор о раду на пет година.
(3)
Са лицем изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на
годину дана уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања
студија, а најдуже до краја школске године у којој трају студије.
(4)
Са лицем изабраним у звање асистента и асистента са докторатом закључује се
уговор о раду на три године, са могућношћу продужења на још три године.
(6)
Са наставником страног језика и наставником вештина, закључује се уговор о
раду на пет година.
(7)
Са наставником вештина на струковним академским студијама, закључује се
уговор о раду на три године.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31
(1)
Измене и допуне овог Правилника усвајају се по поступку и на начин одређен за
усвајање Правилника.
Члан 32
(1)
Поступци за стицање звања наставника и сарадника који су започети по
правилницима који су важили до дана ступања на снагу овог Правилника, окончаће се
по одредбама тих правилника.
(2)
Рок за окончање започетих поступака из става 1 овог члана је осам месеци од
дана ступања на снагу овог Правилника.
Члан 33
(1)
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.
Члан 34
(1)
Ступањем на снагу овог Правилник престаје да важи Правилник о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
Природно-математичког факултета у Новом Саду (Пречишћен текст 0601-818/6 од

13.10.2017. године са изменом и допуном број 0601-367/1 од 26.02.2018. године и са
изменом и допуном број 0601-367/5 од 04.10.2018. године).
Члан 35
(1)
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
струковних студија на Природно-математичком факултету у Новом Саду број: 0601455/2 од 30.09.2009. године и изменом и допуном број: 0601-231/3 од 01.04.2010.
године.
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За тачност отправка:
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