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190. 

На основу члана 67. тачка 15) подтачка (1), а у вези са чл. 92. и 94. Статута Војне академије („Службени 
војни лист”, број 29/21), Наставно-научно вeћe Војне академије доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА  
СТРАНОГ ЈЕЗИКА, НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин, поступак и ближи услови за стицање звања наставника страног језика, 
наставника вештина и сарадника на Војној академији Универзитета одбране у Београду (у даљем тексту: Војна 
академија). 

II. НАЧИН СТИЦАЊА ЗВАЊА 

 
Звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника 

Члан 2. 

Наставу на Војној академији могу изводити наставници у звању наставника страног језика, наставника 
вештина и сарадника у складу са врстом студија за које је установа акредитована.  

Члан 3. 

Наставу страних језика изводи наставник страног језика, који има стечено високо образовање првог степена, 
објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад изабран по прописаном по-
ступку одредбама Статута Војне академије (у даљем тексту: Статут) и овог правилника.  

Изузетно, наставу страног језика може изводити лице које је стекло звање наставника на акредитованој висо ко-
школској установи. 

Члан 4. 

Наставник вештина је лице које има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одго-
варајућој области и способност за наставни рад изабран по прописаном поступку одредбама Статута и овог пра-
вилника.  

Наставник вештина може се бирати само у оним научним и стручним областима за које у Републици Србији 
не постоје докторске студије.  

Звања наставника вештина на Војној академији јесу: наставник војног физичког вежбања, професор војних 
вештина, наставник војних вештина и наставник практичне наставе.  

За избор лица у звање наставника вештина (професора војних вештина и наставника војних вештина) посебно се 
уважава искуство у обављању командних и штабних дужности. 

У смислу овог правилника наставник вештина бира се за ужу научну област, односно стручно-апликативни 
предмет, групу предмета или област сродних предмета. 
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Члан 5. 

Звања сарадника јесу: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. 

Члан 6. 

Војна академија може на предлог стручног органа ангажовати сарадника ван радног односа – сарадника 
практичара. 

Сарадник практичар је лице које реализује практичну наставу за потребе Војне академије, ван високо-
школске установе, и запослено је у Министарству одбране и Војсци Србије, односно цивилној установи, где 
се део практичне наставе реализује.  

Сарадник практичар је лице које има стечено високо образовање првог степена у одговарајућој области 
изабран по прописаном поступку одредбама Статута и овог правилника, а изузетно, у смислу одредаба овог 
правилника, сарадник практичар може бити и лице које има стечено средње стручно образовање, а које има 
способност за реализацију практичне наставе.  

Члан 7. 

Војна академија може на предлог стручног органа ангажовати у делу активне наставе, укључујући преда-
вања и вежбе, на првом и другом степену студија, највише до трећине часова наставе на предмету у току се-
местра, 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 способност за наставни рад.  

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно-апликативним предметима. Но-
сиоци предмета запослени на Војној академији су одговорни за обезбеђење квалитета наставе коју реализују 
предавачи ван радног односа.  

 
Трајање звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника 

 

Члан 8. 

Избор у звања наставника страног језика и наставника вештина врши се на период од четири године.  
После истека периода на који је наставник страног језика односно наставник вештина први пут изабран у 

звање, наставник може бити поново изабран у исто звање или у више звање.  
Наставник страног језика односно наставник вештина који је поново изабран у звање може бити изабран 

у више звање када испуни услове за то звање. 

Члан 9. 

Избор у звање асистента са докторатом и асистента врши се на период од три године, са могућношћу про-
дужења за још три године. 

Члан 10. 

Избор у звање сарадника у настави врши се на период од годину дана, са могућношћу продужења за још 
годину дана у току трајања академских мастер или специјалистичких студија, а најдуже до краја школске го-
дине у којој се те студије завршавају.  

Члан 11. 

Избор у звање и ангажовање предавача ван радног односа и сарадника ван радног односа (сарадника практи-
чара) врши се на период до годину дана.  

Са предавачем ван радног односа и сарадником ван радног односа (сарадником практичаром) закључује 
се уговор о ангажовању у трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења.  

III. ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

Члан 12. 

Поступак за стицање звања наставника страног језика, наставника вештина, сарадника, сарадника практи-
чара и предавача ван радног односа спроводи се на Војној академији.  

Органи у поступку јесу: катедре односно центри, већа образовно-научних поља, декан, Комисија за при-
прему извештаја о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија) и Наставно-научно веће Војне ака-
демије. 
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Предлог за покретање поступка 

Члан 13. 

Катедра односно центар у оквиру своје надлежности за ужу научну област, полазећи од објективних ка-
дровских потреба, водећи рачуна да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан на-
чин подноси предлог за покретање поступка за избор односно поновни избор наставника страног језика, на-
ставника вештина и сарадника под условом да је радно место предвиђено актом о формацији или системати-
зацији формацијских места на Војној академији и/или у складу са потребама акредитације студијских програма.  

Катедра односно центар у оквиру своје надлежности за ужу научну област, полазећи од објективних ка-
дровских потреба разматра опште и ближе критеријуме за избор и ангажовање лица у звању сарадника прак-
тичара и предавача ван радног односа и подноси предлог за покретање поступка. 

Катедра односно центар надлежном већу образовно-научног поља доставља образложен предлог који садржи: 
основ за избор наставника, назив изборног звања наставника и број извршилаца, ужу научну област (за наставника 
вештина може и стручно-апликативни предмет, групу предмета или област сродних предмета), а за избор односно 
поновни избор наставника страног језика, наставника вештина и сарадника и предлог састава Комисије. 

Предлог за расписивање конкурса и именовање Комисије 

Члан 14. 

Веће образовно-научног поља у оквиру своје надлежности разматра предлог катедре односно центра и 
уколико оцени да је основан подноси предлог Наставно-научном већу о расписивању Конкурса за избор од-
носно поновни избор у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника (у даљем тексту: 
Конкурс), као и чланове Комисије.  

Веће образовно-научног поља подноси предлог Наставно-научном већу Војне академије за доношење од-
луке о избору без конкурса и ангажовању сарадника практичара и предавача ван радног односа. 

Наставно-научно веће разматра предлог из става 1. овог члана и након утврђивања испуњености услова из 
члана 96. Статута доноси одлуку за расписивање Конкурса, образује Комисију и именује председника Комисије.  

Уколико Наставно-научно веће Војне академије сматра да је предлог чланова Комисије већа образовно- 
-научног поља неадекватан, може именовати нову Комисију или затражити од већа образовно-научног поља 
да достави нови предлог чланова Комисије. 

Комисија се састоји од најмање три наставника у одговарајућем звању, из научне области за коју се кан-
дидат бира. 

Одлука о расписивању Конкурса мора да садржи нацрт текста Конкурса: назив уже научне области (за 
наставника вештина може и стручно-апликативни предмет, групу предмета или област сродних предмета), 
звање у које се кандидат бира, услове за избор кандидата, рок за пријављивање и документа која кандидат 
прилаже као доказ да испуњава услове.  

За лица која се први пут бирају у звање, Конкурс мора да садржи време и место реализације приступног 
предавања кандидата. Тема приступног предавања кандидата је из уже научне области за коју се бира, а по 
избору кандидата и реализује се у трајању од 20 минута. Приступно предавање кандидата оцењује сваки члан 
Комисије нумеричком оценом од 5 до 10. Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању 
(Прилог 1), а просечну оцену уноси у извештај. Комисија приликом приступног предавање оцењује: припре-
му за предавање (презентација, подсетник), структуру и квалитет садржаја обрађене теме и дидактичко-мето-
дички аспект предавања (организацију часа, методику извођења часа, начин излагања садржаја и др.). Чланови 
Комисије могу постављати питања након приступног предавања. 

Расписивање Конкурса 

Члан 15. 

Декан расписује Конкурс на основу одлуке Наставно-научног већа Војне академије у складу са чланом 96. 
Статута.  

Конкурс се објављује на интернет страници Војне академије и траје 30 дана од дана објављивања. 

Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање 

Члан 16. 

Декан доставља пријаве кандидата и приложену документацију председнику Комисије, у року од седам 
дана од дана када је истекао рок за подношење пријаве на Конкурс. 

Комисија разматра пријаве кандидата и приложену документацију и констатује да ли кандидати испуња-
вају ближе услове за стицање звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника. 
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Пријаве кандидата који не доставе наведене доказе или не испуњавају услове Конкурса Комисија неће 
узимати у разматрање. 

Уколико има више кандидата на Конкурсу који испуњавају ближе услове за стицање звања наставника 
страног језика, наставника вештина и сарадника Комисија врши рангирање у односу на просечну оцену завр-
шених студија, број и значај објављених радова, оцену наставног рада (оцене евалуације, оцене контрола на-
ставе и др.), односно оцене приступног предавања, службене оцене и друго дефинисано ближим условима. 

Комисија сачињава Извештај о пријављеним кандидатима, у року од 30 дана од дана када декан достави 
конкурсну документацију председнику Комисије. 

Комисија сачињава Извештај о пријављеним кандидатима и у случају да ниједан од пријављених канди-
дата не испуњава услове за избор у звање. 

Извештај о пријављеним кандидатима садржи: податке о конкурсу и Комисији, биографске податке кан-
дидата, преглед и мишљење о досадашњим објављеним научним и стручним радовима сваког пријављеног 
кандидата, мишљење о испуњености других услова за рад утврђених Статутом и овим правилником и пред-
лог за доношење одговарајуће одлуке по расписаном Конкурсу. 

Уколико Комисија не сачини Извештај о пријављеним кандидатима у прописаном року, Наставно-научно 
веће Војне академије, именује нову Комисију на предлог надлежног већа образовно-научног поља. 

Комисија доставља Извештај о пријављеним кандидатима надлежном већу образовно-научног поља. 

Предлог за избор у звање 

Члан 17. 

Након што размотри Извештај о пријављеним кандидатима, надлежно веће образовно-научног поља под-
носи Наставно-научном већу Војне академије предлог кандидата за избор у звање наставника страног језика, 
наставника вештина и сарадника. 

Саставни део предлога за избор у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника је и 
Извештај о пријављеним кандидатима. 

Уколико не предложи ниједног кандидата за избор у звање наставника страног језика, наставника вешти-
на и сарадника, веће образовно-научног поља је у обавези да о томе извести Наставно-научно веће Војне ака-
демије. 

Стављање на увид јавности 

Члан 18. 

По пријему предлога за избор у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника, На-
ставно-научно веће Војне академије разматра документацију и доноси одлуку о стављању Извештаја о прија-
вљеним кандидатима на увид јавности у трајању од 15 дана. 

Стављање Извештаја о пријављеним кандидатима на увид јавности врши се објављивањем на интернет 
страници Војне академије. 

Провера документације 

Члан 19. 

По истеку рока од 15 дана, у коме је извештај био на увиду јавности, Наставно-научно веће Војне акаде-
мије доноси одлуку о избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника. 

Пре доношења одлуке о избору звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника, одно-
сно поновном избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника, Наставно-научно 
веће Војне академије констатује да ли је било примедаба на извештај и да ли лице које се предлаже за избор 
односно поновни избор у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника испуњава услове 
прописане Статутом и овим правилником. 

Уколико је на Извештај о пријављеним кандидатима било примедаба, Наставно-научно веће Војне акаде-
мије доноси одлуку након разматрања примедаба. 

Поништавање Конкурса 

Члан 20. 

Декан ће поништити Конкурс ако надлежно веће образовно-научног поља не предложи за избор односно 
поновни избор ниједног од пријављених кандидата, ако Наставно-научно веће Војне академије донесе одлуку 
да се не изабере ниједан предложени кандидат или ако избор није извршен у складу са Статутом и овим пра-
вилником. 
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Доношење одлуке 

Члан 21. 

Наставно-научно веће Војне академије по истеку рока од 15 дана у којем је извештај био на увиду јавно-
сти и након претходне провере документације доноси одлуку о избору у звање наставника страног језика, на-
ставника вештина и сарадника, начелно, на првој наредној седници. 

Наставно-научно веће Војне академије може донети: 
1) одлуку да усвоји предлог и изабере у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника 

предложеног кандидата; 
2) одлуку да не усвоји предлог и не изабере у звање наставника страног језика, наставника вештина и са-

радника предложеног кандидата; 
3) одлуку да одбаци предлог за избор у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника 

због повреде процедуралних правила које су учињене у току поступка за избор у звање. 
Уколико Наставно-научно веће Војне академије оцени да су за мериторну одлуку потребна додатна обја-

шњења доноси закључак о одлагању доношења одлуке о избору у звање наставника страног језика, наставни-
ка вештина и сарадника и одређује рок за допуну предлога који не може бити дужи од 20 дана од дана доста-
вљања закључка. 

Наставно-научно веће Војне академије након истека рока за допуну предлога донеће одлуку о избору од-
носно поновном избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника. 

Одлука о избору односно поновном избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и са-
радника коначна је. 

Наставно-научно веће Војне академије разматра предлог већа образовно-научног поља за избор сарадни-
ка практичара и предавача ван радног односа без конкурса и након утврђивања испуњености ближих услова 
за избор сарадника практичара и предавача ван радног односа овог правилника (Табела 1) доноси одлуку о 
избору лица у звање.  

Наставно-научно веће Војне академије доноси одлуку о ангажовању изабраних лица у звању сарадника 
практичара и предавача ван радног односа након добијања одобрења организацијске целине где је лице запо-
слено у Министарству одбране и Војсци Србије, односно цивилне установе.  

Достављање одлуке 

Члан 22. 

Војна академија у обавези је да у року од седам дана од дана доношења одлуке из члана 21. став 1. овог 
правилника кандидату достави одлуку о избору односно поновном избору у звање наставника страног језика, 
наставника вештина и сарадника. 

Војна академија закључује уговор о ангажовању изабраних лица у звању сарадника практичара и преда-
вача ван радног односа у трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења. 

Објављивање одлуке 

Члан 23. 

Одлука о избору одлуку о избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника од-
носно поновном избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника објављује се на 
интернет страници Војне академије у року од седам дана од дана доношења. 

Приговор на одлуку о избору у звање наставника страног језика,  
наставника вештина и сарадника 

Члан 24. 

Кандидат има право да поднесе приговор декану на одлуку Наставно-научног већа Војне академије уко-
лико сматра да су повређена правила поступка за избор у звање наставника страног језика, наставника вешти-
на и сарадника односно поновни избор у звање наставника страног језика, наставника вештина, сарадника, 
сарадника практичара и предавача ван радног односа. 

Приговор на одлуку о избору у звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника подно-
си се у року од седам дана од дана пријема одлуке Наставно-научног већа Војне академије. 
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Законитост спровођења Конкурса 

Члан 25. 

О законитости у току спровођења поступка за избор у звање наставника страног језика, наставника ве-
штина и сарадника односно поновни избор у звања наставника страног језика, наставника вештина, сарадни-
ка, сарадника практичара и предавача ван радног односа стара се декан, сагласно члану 47. Статута. 

IV. БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА  
СТРАНОГ ЈЕЗИКА, НАСТАВНИКА ВЕШТИНА,  
САРАДНИКА И ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 26. 

У звање наставника страног језика, наставника вештина и сарадника може бити изабрано лице које испу-
њава услове Конкурса и ближе услове за стицање звања наставника дефинисаних општим и ближим критери-
јумима, као што су: завршене студије у одговарајућој научној области, објављени научни-стручни радови из 
уже научне области, способност за наставни рад, искуство у обављању командних и штабних дужности и 
друго.  

У звање сарадника практичара и предавача ван радног односа може бити изабрано лице које испуњава 
ближе услове за стицање звања сарадника практичара и предавача ван радног односа дефинисаних општим и 
ближим критеријумима, као што су: завршене студије одговарајућег степена, неопходна знања и вештине у 
одговарајућој области односно способност за реализацију практичне наставе и способност за наставни рад.  

У звање наставника страног језика, наставника вештина, сарадника, сарадника практичара и предавача 
ван радног односа може бити изабрано лице које испуњава ближе услове наведене у Табели 1.  

У звање наставника војног физичког вежбања може бити изабрано лице које испуњава ближе услове на-
ведене у табелама 1, 2 и 2А.  

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Овај правилник примењиваће се на изборе у звања наставника страног језика, наставника вештина и са-
радника за које декан распише Конкурс након ступања на снагу овог правилника. 

Члан 28. 

Поступци за избор у звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника који су започети 
пре ступања на снагу овог правилника окончаће се према критеријумима који су се примењивали у време рас-
писивања Конкурса. 

Члан 29. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину, поступку и ближим 
условима за стицање звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника („Службени војни лист”, 
број 4/13). 

Члан 30. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 

 

Број 44-77 
У Београду, 14. марта 2022. године  

Председавајући Наставно-научног већа 
пуковник 

ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р. 
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Прилог 1. 
 

На основу члана 14. Правилника о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника 
страног језика, наставника вештина и сарадника Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у 
саставу:  
______________________________________________________________________________ у поступку избора 

у звање ____________________________________________________________________ за ужу научну област 

____________________________________________________________________ по конкурсу објављеном дана 

____________ на интернет страници Војне академије, сачињава дана ______________ следећи 

 
 

З А П И С Н И К 
о приступном предавању кандидата 

 
 
Кандидат (име и презиме) ______________________________________________ у поступку избора у звање 

__________________________________________________________________________ за ужу научну област 

____________________________________________ одржао је приступно предавање у складу са Правилником 

о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника страног језика, наставника вештина и 

сарадника дана _______________ са почетком у _______ часова, на Војној академији у Београду.  

 
Назив теме приступног предавања кандидата је:  
 
 
 
Појединачне оцене приступног предавања чланова Комисије:  
 
1. ________________________ председник, оцена __________________ (бројем и словима), 
 
2. ________________________ члан, оцена __________________ (бројем и словима), 
 
3. ________________________ члан, оцена __________________ (бројем и словима). 

 
 

Коначна оцена приступног предавања кандидата од стране Комисије је __________________________ (бројем 
и словима). 

 
 
 

У Београду, _______________                                                 
 
 
 
                                                                                                                                 Комисија:  

         
1. ____________________________ 

       
2. ____________________________ 

 
3. ____________________________ 
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