ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ
ЈУ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Приједор, мај 2021. године

На основу члана 54. Закона о високом образовању (“Службени гласник
Републике Српске“, бр. 67/20), члана 25. Статута ЈУ Висока медицинска школа
Приједор, Сенат Високе школе на сједници одржаној 21.05. 2021. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ
I ПОСТУПАК ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
1. Избор наставника, односно сарадника
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се поступак и услови избора наставника, односно
сарадника у одговарајуће академско звање на ЈУ Висока медицинска школа Приједор (у
даљем тексту: Висока школа).
Члан 2.
Висока школа врши избор наставника, односно сарадника, у складу са Законом о
високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом Високе школе (у даљем тексту:
Статут) и овим Правилником.
Члан 3.
Поступак за избор наставника, односно сарадника покреће се на начин, по
поступку и под условима утврђеним Законом, Статутом и овим Правилником.
Члан 4.
Конкурс за избор наставника, односно сарадника расписује Висока школа, на
приједлог Сената Високе школе, полазећи од потреба да се наставни процес организује
на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Конкурс за избор се расписује за сва наставничка, односно сарадничка звања.
Конкурс за избор наставника, односно сарадника који се односи на избор у виша
звања или реизбор наставника и сарадника који су у радном односу на Високој школи
расписује се, у правилу, два пута годишње (у априлу и октобру).
Члан 5.
Конкурс се расписује за ужу научну област.
Конкурс за избор се објављује у средствима јавног информисања и на web
страници Високе школе.
Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидат треба да испуни: ужу
научну област за коју се бира; звање у које се бира; рок за пријављивање, документе које
кандидат прилаже као доказ да испуњава услове и адресу на коју се доставља пријава са
документима.
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Члан 6.
Сенат именује комисију за разматрање конкурсног материјала и писање
извјештаја за избор наставника и сарадника на Високој школи.
Комисија из става 1. се састоји од најмање три наставника из научног поља од
којих је најмање један из уже научне области, за коју се кандидат бира.
За избор наставника, односно сарадника најмање један члан Комисије није у
радном односу на Високој школи.
Чланови Комисије треба да буду у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом (тј. сродници у правој линији
без ограничења, сродници у побочној линији у правом степену сродства, те брачни
другови).
У одлуци о именовању Комисије одређује се предсједник, који је одговоран за
координацију њеног рада и припремање извјештаја.
Члан 7.
Комисија припрема извјештај о пријављеним кандидатима и предлаже за избор
кандидата у складу са условима из конкурса.
Комисија може да предложи да се ниједан од пријављених кандидата не бира.
Приликом предлагања кандидата Комисија је дужна поштовати минималне
услове за избор у одговарајуће звање, у складу са Законом и Статутом.
Уколико се ради о поновном избору у академско звање, кандидат треба да
испуњава услове који представљају минимум за тај избор, при чему се у сврху бодовања
не узимају у обзир радови и друге дјелатности обухваћене претходним
избором/реизбором.
Члан 8.
Комисија је дужна да најкасније у року од 30 дана, од дана достављања
конкурсног материјала члановима Комисије, поднесе извјештај о пријављеним
кандидатима Сенату Високе школе.
Комисија је обавезна извјештај доставити у писаној и електронској форми на
типском формулару „Извјештај Комисије“, који чини саставни дио овог Правилника.
Извјештај о пријављеним кандидатима се обавезно објављује на Web страници
Високе школе и стоји на увиду јавности 15 дана прије одржавања сједнице Сената на
којој ће исти бити разматран.
Члан 9.
Комисија доставља Сенату Високе школе приједлог за избор у звање уз који
прилажу:
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(1) Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима;
(2) Примједбе на извјештај Комисије, уколико су достављене у писаној форми;
(3) Комплетне конкурсне материјале за све пријављене кандидате.
Члан 10.
Одлуку о избору доноси Сенат Високе школе.
Сенат доноси одлуку о избору најкасније у року од шест мјесеци од дана
објављивања конкурса.
У случају да процедура (ре)избора академског особља које је у радном односу на
Високој школи није завршена у року из претходног става, неће се покретати поступак
раскида уговора о раду до окончања поступка избора, а најдуже у року од годину дана
од дана расписивања конкурса.
Члан 11.
Разматрајући приједлог Одлуке за избор наставника и сарадника у академско
звање, Сенат може донијети:
(1) Одлуку да се предложени кандидат бира у предложено звање;
(2) Одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање.
Уколико Сенат оцијени да су за ваљану одлуку потребна додатна појашњења,
може донијети закључак о одлагању доношења одлуке. У том случају одређује рок за
допуну приједлога, који не може бити дужи од 15 дана.
Члан 12.
Сенат доноси одлуку о избору кандидата у предложено звање, већином гласова
укупног броја чланова, у складу са Статутом.
Кандидат може поднијети захтјев за преиспитивање одлуке из претходног става
Сенату, у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о одлуци Сената.
Члан 13.
Одлука о избору у звање доставља се Секретаријату Високе школе.
Одлука из става (1) овог члана доставља се и свим учесницима конкурса лично
или путем поште.

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 14.
Квантитативно и квалитативно изражавање научне, образовне и стручне
дјелатности кандидата изражава се бројем бодова.
Комисија је дужна радове кандидата који се вреднују према критеријумима из
овог члана класификовати и тумачити у складу са појмовима и дефиницијама који се
користе у законским и подзаконским актима који регулишу област научноистраживачког рада и публиковања научних публикација, који су на снази у Републици
Српској и/или Босни и Херцеговини у вријеме сачињавања извјештаја.
Члан 15.
При бодовању кандидата, узеће се сљедеће ставке у обзир, при чему свака носи одређен
број бодова:
1) Објављен уџбеник, монографија или друга научна публикација из уже научне
области ............................................................................................................5 бодова
2) Учешће на међународном научном конгресу, семинару или сличном догађају
.................................................................................................................................4 бода
3) Учешће на домаћем научном конгресу, семинару или сличном догађају .........2 бода
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4)
5)
6)
7)
8)

Објављен научни рад у међународном часопису..........................................5 бодова
Објављен научни рад у домаћем часопису......................................................3 бода
Објављен стручни рад у међународном часопису.......................................... 3 бода
Објављен стручни рад у домаћем часопису..................................................... 1 бод
Увођење нови технологија, регистровање патената и други начин доприноса науци
и струци ............................................................................................................ 5 бодова
Члан 16.
Уколико се у својству аутора (коаутора) радова наведених у члану 15. појављује
више лица, бодовање се врши на сљедећи начин:
1.
2.
3.
4.

у случају три коаутора, сваки коаутор добија предвиђене бодове
у случају четири коаутора, сваки коаутор добија 75% предвиђених бодова
у случају пет коаутора, сваки коаутор добија 50% предвиђених бодова
у случају шест и више коаутора, сваки коаутор добија 30% предвиђених
бодова.

Члан 17.
Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су
изводили предавања на Високој школи оцјењује се у оквиру система квалитета на
Високој школи, према методологији утврђеној Стратегијом осигурања квалитета,
Процедуром за праћење и унапређење квалитета и Обрасцима за праћење квалитета.
Основ за бодовање је анкета студената о квалитету наставе коју је изводио
наставник, односно сарадник у претходном изборном периоду, тако што се свака
појединачна евалуација узима у коначан збир евалуације из свих предмета, из кога се
вади просјечна оцјена од 1 до 5, а што се узима као број бодова приликом бодовања
кандидата.
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Члан 18.
Вредновање наставничких способности за наставнике који раније нису изводили
предавања на Високој школи неће се посебно бодовати, с тим што су такви кандидати за
избор у наставничко звање дужни одржати приступно предавање.
Кандидат који не добије позитивно мишљење комисије пред којом је одржао
приступно предавање не може бити предложен за избор.
Приступно предавање се, у правилу, одржава пред Комисијом за писање
извјештаја.
Комисија је дужна на одговарајући начин објавити вријеме и мјесто одржавања
приступног предавања из става 1. овог члана.
Члан 19.
Код избора у сарадничко звање асистента, ранг листа се формира на основу
просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса помножене са 10.
У случају да два кандидата имају исту просјечну оцјену са првог и другог
циклуса помножену са 10, додатно се вреднује и бодује сљедеће:
1) Завршен основни студиј у року ......................................................... ..3 бода
2) Уписан други циклус студија ................................................................2 бода
3) За сваких шест мјесеци на евиденцији незапослених лица ..................1 бод
4) Дијете из породице палог борца .............................................................1 бод
5) Лице из породице са стањем потребе ...................................................1 бод
6) Сертификат о познавању страног језика ..............................................1 бод
7) Диплом о завршеном стручном усавршавању......................................1 бод
Члан 20.
Бодовање на основу члана 19. се врши и у случају када се на конкурс за избор у
академско звање пријави само један кандидат.
Члан 21.
Извјештај Комисије садржи сљедеће податке: основне биографске податке,
дипломе и звања, преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном и образовном
раду свих пријављених кандидата, закључно мишљење и приједлог Комисије.
У случају да је за једно наставничко или сарадничко мјесто конкурисало више
кандидата који испуњавају услове, Комисија је дужна да наведе своју препоруку у
смислу давања избора у звање.
Члан 22.
Основни биографски подаци обавезно садрже сљедеће информације: име, име
оба родитеља, презиме; датум и мјесто рођења, установе у којима је био запослен, радна
мјеста, чланство у научним и стручним организацијама или удружењима.
Члан 23.
У дијелу који садржи податке о дипломама и звањима обавезно се за све
кандидате наводе подаци о основном студију, постдипломском студију, докторату и
претходном избору у научно-наставна звања, ужа научна област, просјечна оцјена на
додипломском, те просјечна оцјена на постдипломском студију.
За основне студије се наводи назив установе на којој је кандидат студирао, мјесто
и година завршетка, те просјечна оцјена из цијелог студија.
Подаци о постдипломским студијама садрже назив установе, мјесто и годину
завршетка, наслов завршног рада и ужу научну област (подаци из дипломе) из које је
кандидат магистрирао, те просјечна оцјена на постдилпомским студијама.
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Подаци о докторату садрже назив установе на којој је кандидат докторирао,
назив, мјесто и годину одбране докторске дисертације, те научну област у којој је
кандидат докторирао (подаци из дипломе).
Обавезно се наводе сви претходни избори у наставна и научна звања, са називом
институције гдје је избор извршен и годином избора.
Члан 24.
За сваког пријављеног кандидата се даје преглед активности и додијељених
бодова по основу научног, образовног и стручног рада у складу са ближим условима
датим према члану 15. и 19. овог Правилника. Бодови се исказују посебно за сваку
категорију, а затим и укупан збир бодова.
Члан 25.
На крају извјештаја Комисије о пријављеним кандидатима даје се закључно
мишљење које представља образложење приједлога Комисије.
Уколико више кандидата задовољавају услове за избор у звање према конкурсу
из члана 5. овог Правилника, Комисија у правилу предлаже кандидата који има највећи
број бодова, са назнаком за које звање на Високој школи се предлаже у складу са
конкурсним захтјевом.
Члан 26.
Сагласност са извјештајем о избору у звање чланови Комисије потврђују својим
потписом.
Уколико неко од чланова Комисије није сагласан са приједлогом о избору може
своје издвојено мишљење доставити у писаном облику, у ком случају оно чини саставни
дио извјештаја Комисије.
Члан 27.
Поступак избора наставника страног језика, односно вјештина обавља се према
одредбама овог Правилника.
Избор у научно-наставна звања лица које је изабрано у научно и истраживачко
звање обавља се аналогном примјеном овог Правилника.
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Овај Правилник ће бити прилагођен Правилнику о условима за избор у научнонаставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, чим исти подзаконски
акт буде донесен од стране надлежног Министарства за научнотехнолошки развој,
високо образовање и информационо друштво.
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на web
страници Високе школе.

Број: 05-557/21
Датум: 21.05.2021. године
Предсједавајући Сената
др Савка Обрадовић, с.р.
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