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На основу члана 40.  и члана 126. Статута Универзитета  у Београду-Архитектонског факултета ("Сл. 
Билтен АФ", бр. 119/18), а у складу са предлогом Комисије за статутарна питања од   новембра  2019. 
године,    
Наставно и научно-уметничко веће Факултета је, на седници одржаној  дана 30. децембра  2019. 
године, донело  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА АНГАЖОВАЊЕ  

ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се уређују минимални услови, начин и поступак ангажовања предавача 
ван радног односа на Универзитету у Београду –Архитектонском факултету (у даљем тексту: 
Факултет).   
Факултет може, ради учешћа у делу активне наставе (предавања, вежбе и студио) на 
студијама првог и другог степена,  ангажовати предавача ван радног односа.  
 

Члан 2. 
Предавач ван радног односа може се ангажовати искључиво на стручно-апликативним 
предметима. 
 

Члан 3. 
Декан, као орган пословођења Факултета, стара се о исправности и законитости поступка 
ангажовања предавача ван радног односа на Факултету, полазећи од потреба да се наставни 
процес организује и реализује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин и да су средства 
за финансирање обезбеђена. 
  

Члан 4. 
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи не може се ангажовати као предавач ван радног односа.  
Лице коме је по доношењу коначне одлуке изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса 
професионалне етике Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет) не може се 
ангажовати као предавач ван радног односа.  
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II – УСЛОВИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 
Предавач ван радног односа 

Члан 5. 
За ангажовање предавача ван радног односа лице мора да испуњава следеће минималне 
услове: 

− да је мастер академске студијо завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
− да је мастер академске студије завршио у области која се изучава у оквиру стручно-

апликативног предмета, 
− да је из групе предмета која је од значаја за стручно-апликативни предмет остварио 

просечну оцену најмање осам и по (8,5) или да има минимално пет референци из 
области која је од значаја за стручно-апликативни предмет и 

− да показује смисао за наставни рад. 
 
 

III – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА АНГАЖОВАЊА ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 
 

Покретање поступка 
Члан 6. 

Департман упућује образложену иницијативу декану за покретање поступка за ангажовање 
предавача ван радног односа, са обимом и врстом ангажовања (предавања, вежбе и 
студио).  
Предлог образложене иницијативе даје руководилац департмана или наставник члан 
департмана.  
Образложену иницијативу саставља предлагач образложене иницијативе. 
О упућивању образложене иницијативе одлучује департман.  
 

Члан 7. 
Декан, на основу образложене иницијативе департмана, припрема предлог за доношење 
одлуке о ангажовању предавача ван радног односа и упућује га Изборном већу.  
Ако декан, од дана пријема иницијативе па до прве наредне седнице Изборног већа, не 
упути предлог за ангажовање предавача ван радног односа, Изборно веће разматра 
иницијативу департмана и доноси одлуку.  
 

 Иницијатива за покретање поступка за ангажовање предавача ван радног односа 
Члан 8. 

 Иницијатива за покретање поступка за ангажовање предавача ван радног односа садржи:  
− све услове за ангажовање прописане овим Правилником, који морају бити 

образложени,  
− биографске податке лица и  
− потпис подносиоца иницијативе.  

 
Увид јавности 

Члан 9. 
Департман доставља образложену иницијативу декану Факултета.  
У року од пет дана од пријема, образложена иницијатива ставља се на увид јавности на 
интернет страну Факултета, у трајању од 8 дана.  
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У току трајања увида јавности Факултету се могу доставити примедбе на образложену 
иницијативу, на које одговоре даје подносилац иницијативе. 
 
 

IV - ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 
Доношење одлуке о ангажовању предавача ван радног односа 

Члан 10. 
По истеку рока за увид јавности, Изборном већу се доставља образложена иницијатива са 
благовремено изјављеним примедбама уколико их је било и одговором подносиоца 
иницијативе на примедбе.  
Образложену иницијативу из става 1. овог члана, Изборно веће разматра на првој наредној 
седници.  
Уколико Изборно веће оцени да образложена иницијатива не садржи све елементе из члана 
5. овог Правилника, донеће закључак о одлагању доношења одлуке и одредити рок од 15 
дана за допуну образложене иницијативе.  
 

Члан 11. 
Изборно веће Факултета одлучује на основу предлога за покретање поступка за ангажовање 
предавача ван радног односа.  
Изборно веће Факултета доноси одлуке из става 1. овог члана, већином гласова од укупног 
броја чланова Изборног већа.  
Гласање се обавља јавно. 
 

Закључивање уговора о ангажовању 
Члан 12. 

Декан Факултета закључује уговор о ангажовању са лицем за које је донета одлука о 
ангажовању као предавача ван радног односа, у трајању од једне школске године, односно 
једног семестра са могућношћу продужења на исти временски период, у складу са Законом, 
прописима којима се регулише рад, Статутом и другим општим актима Факултета и 
Универзитета, најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке о ангажовању. 
Исплата по основу уговора из става 1. овог члана реализује се из сопствених прихода 
Факултета. 
Предавач ван радног односа се ангажује до трећине часова наставе на предмету у току 
семестра. 
У периоду школске године када нема активне наставе, предавач ван радног односа не 
остварује право на исплату, по основу уговора из става 1. овог члана.   
 

Продужење уговора 
           Члан 13. 

Уговор из члана 12. овог Правилника може бити продужен на период од једне школске 
године и не може се даље продужавати. 
О одлуци о продужењу уговора из члана 12. овог Правилника, на предлог департмана, 
одлучује декан Факултета. 
Предлог департмана из става 2. овог члана садржи иницијативу предметног наставника. 
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V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену 
Универзитета у Београду-Архитектонског факултета“, а почиње да се примењују почев од 
дана ступања на снагу. 
 
 
У Београду, 30.12.2019. године 
Број: 01-2926/2-11        ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 
 
          Проф. др Владан Ђокић 
 


