
З А К О Н 
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

(Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 76 од 2. септембра 2005) 
 
 

Звања наставника 
Члан 63.  

Звања наставника високошколске установе јесу: предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни 
професор и редовни професор.  

Наставници у звању предавача или професора струковних студија могу да изводе наставу само на струковним 
студијама. Наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора могу да изводе наставу на свим 
врстама студија.  

Општим актом самосталне високошколске установе могу се утврдити и друга звања наставника (наставник 
страног језика, вештина и др.) у складу са врстом студија за коју је установа акредитована. 

Услови за избор у звање наставника 
Члан 64. 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни 
назив и способност за наставни рад. 

 
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив 
специјалисте. 
 
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, 
односно доктора уметности. 
 
У звање предавача и професора струковних студија из поља уметности може бити изабрано и лице које има 
високо образовање првог степена и призната уметничка дела. 
У звање доцента може бити изабрано лице које, поред услова из става 3. овог члана, има и научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 
 
У звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена и 
призната уметничка дела. 
 
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 5. овог члана има и више 
научних радова од значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној, односно уметничкој 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, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно 
уметничку област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима. 
 
У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање 
првог степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. 
 
У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 7. 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, монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. 
 
У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање 
првог степена и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности. 
 
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом високошколске установе, у складу са 
препорукама Националног савета из члана 11. став 1. тачка 13) овог закона. 



 

 
Наставници страних језика и вештина 

Члан 68. 
Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица које има звање из члана 63. став 1. овог закона, 
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. 
 
Општим актом високошколске установе ближе се уређују начин избора и време на које се бира наставник 
страног језика, односно вештина. 

Асистент 

Члан 72. 

Високошколска установа бира у звање асистента студента докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 
 
Посебни услови за избор у звање асистента утврђују се општим актом високошколске установе. 
Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са 
завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. 
 
За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које има академски назив магистра уметности и 
уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за 
коју се бира нису предвиђене докторске студије. 
 
За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило академске студије првог степена 
и има уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој 
области за коју се бира нису предвиђене дипломске академске, односно докторске студије. 
 
Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године, са могућношћу 
продужења за још три године. 
 
Уговор из става 6. овог члана закључује орган пословођења високошколске установе. 
 

 
 

З А К О Н  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

(Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 44/2010) 

Члан 20. 

У члану 72. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Под условима из става 1. овог члана високошколска установа може изабрати у звање асистента и 
магистра наука, односно магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације.” 

Досадашњи ст. 2-6. постају ст. 3-7. 

После става 7. додаје се нови став 8. који гласи: 

„Могућност продужења уговора о раду из става 7. овог члана односи се и на асистенте који су стекли 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности.” 

У досадашњем ставу 8. који постаје став 9. број: „6” замењује се бројем: „7”. 

 
 



С Т А Т У Т 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

(Објављен у "Гласнику Универзитета у Нишу", бр. 5/2010) 
 

Звања наставника 
Члан 119. 

Звања наставника високошколске установе јесу: предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни 
професор и редовни професор. 
 
Наставници у звању предавача или професора струковних студија могу да изводе наставу само на струковним 
студијама. 
 
Наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора могу да изводе наставу на свим врстама 
студија. 
 
Наставу страних језика, односно вештина (физичке културе, основа информатике и др.) на нематичним 
факултетима могу изводити и наставници у звању наставника страног језика и наставника вештина. 
 
Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица које има звање из става 1. овог члана, 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. 
 
У звање наставника стручног предмета на Факултету уметности може бити изабрано лице које најмање има 
високо обрaзовање (VII-1 степен) стечено у складу са прописима који су били на снази пре ступања на снагу 
Закона о високом образовању или завршене мастер академске студије, стручно-теоријске радове (уџбеници, 
хрeстоматије, приручници, скрипта) са рецензијама, односно уметнички рад и способност за наставни рад. 

 
Услови за избор у звање наставника 

 
Члан 120.  

 
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни 
назив и способност за наставни рад. 
 
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив 
специјалисте. 
 
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, 
односно доктора уметности. 
У звање предавача и професора струковних студија из поља уметности може бити изабрано и лице које има 
високо образовање првог степена и призната уметничка дела. 
 
У звање доцента може бити изабрано лице које, поред услова из става 3. овог члана, има и научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 
 
У звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена и 
призната уметничка дела. 
 
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 5. овог члана има и више 
научних радова од значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној, односно уметничкој 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, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно 
уметничку област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима. 
 
У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање 
првог степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. 
 



У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 7. 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, монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. 
 
У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање 
првог степена и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности. 
 
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом Универзитета у складу са препорукама 
Националног савета. 

 

Асистент 

Члан 138. 

Високошколска установа бира у звање асистента студента докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 

Под условима из става 1. овог члана високошколска установа може изабрати у звање асистента и магистра 
наука, односно магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Посебни услови за избор у звање асистента утврђују се општим актом Универзитета и факултета. 

Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са 
завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које има академски назив магистра уметности и 
уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за 
коју се бира нису предвиђене докторске студије. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано и лице које је завршило академске студије првог 
степена и има уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у 
уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер академске, односно докторске студије. 

Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године, са могућношћу 
продужења за још три године. 

Могућност продужења уговора о раду из става 7. овог члана односи се и на асистента који су стекли научни 
назив доктора наука, одноосно доктора уметности. 

Уговор из става 7. и 8. овог члана закључује орган пословођења високошколске установе. 

 
 
 

С Т А Т У Т 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

(Објављен у "Билтену Факултета", бр. 182/2011) 
 
 

Звања наставника 

Члан 133. 

Звања наставника Факултета су: доцент, ванредни професор и редовни професор. 

Наставници из става 1. овог члана могу да изводе наставу на свим нивоима студија. 

Наставу страних језика на Факултету могу изводити и наставници у звању наставника страног језика. 

Наставу страних језика, осим лица које има звање из става 1. овог члана, може изводити наставник 
страног језика који има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој 
области и способност за наставни рад. 

 



Услови за избор у звање наставника 

Члан 134. 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно 
научни назив и способност за наставни рад. 

У звање доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 

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, 
оригиналан метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима. 

У звање редовног професора може бити изабрано лице које, поред услова из става 3. овог члана, има 
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, монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама.  

Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом Универзитета, у складу са 
препорукама Националног савета. 

 

Асистент 

Члан 157. 

Изборно веће Факултета бира у звање асистента студента докторских академских студија који је 
претходне нивое студија - основне  и мастер академске (сваки појединачно) завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни и научни рад. 

Под условима из става 1. овог члана Факултет може изабрати у звање асистента и магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације од стране надлежних органа на универзитету. 

Поред критеријума из ст. 1. и 2. овог члана, код оцењивања способности и смисла за наставни и 
научни рад, узимају се у обзир и: број предмета и просечна оцена из групе предмета који припадају ужој 
научној области; дужина трајања студија; активности на настави; учешће на научним скуповима са радовима; 
објављени стручни радови,  и додељена признања за време студија. 

Са лицем изабраним у звање асистента декан Факултета закључује уговор о раду на период од 3 
године, уз могућност поновног избора на још 3 године у исто звање. 

Могућност поновног избора у смислу става 4. овог члана, односи се и на асистента који је стекао 
научни степен доктора наука. 

 


