
 

Стандард 6: Наставно особље 

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, 

уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље 

компетентно остварује студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје 

наставничке, научне и уметничке компетенције. 

Висока школа ''Академија за пословну економију'' (у даљем тексту: Академија) 

запошљава компетентно наставно особље за потребе студијских програма oсновних и 

мастер студија које реализује. 

 

         Укупан број наставника довољан је да покрије укупан број часова наставе на 

студијским програмима које Академија реализује.  

         Наставно-научно веће Академије анализира заступљеност наставе на свим 

студијским програмима и доноси План пријема кадрова, у складу са циљевима, 

политиком квалитета и  развојним плановима. 

  

          На основу Плана пријема кадрова и предлога Наставно-научног већа директор 

Академије расписује конкурс за заснивање радног односа и избора у звање наставника за 

уже научне области прописане актима Академије. Конкурс се расписује у локалном 

дневном листу и на сајту Академије.  

         Услови за избор наставника и сарадника прописани су Статутом, Правилником о 

избору у звање наставника и сарадника и другим општим актима Академије. 

 

         По пријему пријава кандидата, директор именује Комисију за припрему референта и 

предлога за избор у звање. Избор у звање се врши у складу са Правилником о избору 

наставника и сарадника. На основу одлуке о избору у звање наставника директор 

закључује уговор о раду са изабраним кандидатом.  

 

 Академија испуњава све законске услове у вези са ангажовањем наставниика. Број 

потребних наставника сагласан је параметру оптерећења прописаним фондом часова на 

сваком конкретном студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 

часова активне наставе, односно 6 часова недељно. 

 

         На Академији је ангажован и одређени број сарадника чији  број одговара потребама 

студијског програма. 

 

        Сходно Закону о високом образовању и Правилнику о избору наставника и 

сарадника, избор се врши стриктним поштовањем услова за избор посебно водећи рачуна 

о стручним квалификацијама, референцама и другим неопходним условима. 

 

Табеле и Прилози за стандард 6:  

Табела 6.1.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом.  

Табела 6.2.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом.  

Табела 6.3. Листа осталих ангажованих наставника (допунски рад, гостујући професори, 

професори емиритуси, радници са научним звањем...) 

Табела 6.4.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом. 

Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом. 

Табела 6.6. Листа осталих ангажованих сарадника (допунски рад...) 

Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима, ужим научним, уметничким 

областима односно стручним областима. 

Табела 6.8. Организација наставе за студијске програме. 

Прилог 6.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) 
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са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 6.2. Правилник о избору наставног особља. 

Прилог 6.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом. 

Прилог 6.4. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом. 

Прилог 6.5. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника - 

допунски рад. 

Прилог 6.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временом. 

Прилог 6.7. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве,  МА и М1/М2, 

сарадника са непуним радним временом. 

Прилог 6.8. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, сарадника   - 

допунски рад. 

Прилог 6.9. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у наставном 

процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са 

научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, 

сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....). 

Прилог 6.10. Усвојен  од стране стручног органа, списак особља  ангажованог у наставном 

процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са 

научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, 

сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....). 
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