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08-1456/1 од 23.09.2020.године                                                                
На основу члана 65. став 4, а у вези са чланом 87. Закона о високом образовању 

(„Сл. гласник РС“ бр.88/17, 27/18.-др.закон, 73/18, 67/19. и 6/20.), члана 55. и 140. 

Статута Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, Наставно-научно веће 

Универзитета у Београду-Факултета политичких наука на 7. седници, одржаној дана 

17.09.2020. године донело је: 

 

Oдлуку о условима и поступку избора у звање сарадника ван радног односа за потребе 

реализације дела практичне наставе (Стручна пракса) студијског програма основних 

академских студија на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука 

Одељења за социјалну политику и социјални рад 

 

Члан 1. 

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука за потребе реализације 

дела практичне наставе Одељења за социјалну политику и социјални рад бира лице у 

звање сарадника за практичну наставу ван радног односа (сарадник практичар). 

 

Члан 2. 

 Услови за избор сарадника практичара Одељења за социјалну политику и 

социјални рад су: 

-сарадник практичар мора бити запослен у установи где се део практичне наставе 

(Стручна пракса) реализује (потврда о запослењу, потврда Одељења да ће се део 

практичне наставе изводити у оквиру те установе у школској години за коју се 

сарадник практичар бира); 

-завршене студије социјалне политике и социјалног рада и стечено звање 

дипломираног социјалног радника пре ступања на снагу Закона о високом образовању 

или мастер социјалног рада после ступања на снагу Закона о високом образовању, 

завршене мастер студије социјалне политике уколико су завршили ОАС социјалног 

рада и социјалне политике, односно основне студије социјалног рада и социјалне 

политике пре ступања на снагу Закона о високом образовању (копија дипломе); 

-најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима социјалног радника (потврда о 

радном стажу са описом посла и радна биографија са релевантним подацима о 

досадашњем радном ангажовању, учешћу у стручним пројектима и скуповима, 

искуство у менторском раду и сл.); 

-важећа лиценца за обављање послова социјалног радника (копија); 

-мотивисаност за рад са студентима (мотивационо писмо). 

 

Члан 3. 

Процедура избора у звање сарадника практичара је: 

- Одељење доноси предлог одлуке о покретању поступка за избор у звање и 

одлуку о формирању комисије од најмање 3 члана за утврђивање предлога за 

избор у звање сарадника ван радног односа за потребе реализације дела 

практичне наставе 

- декан доноси одлуку и објављује је на интернет страни Факултета 

- рок за пријаву не може бити краћи од 7 дана. 

Члан 4. 
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По завршеном року за пријаву комисија надлежног одељења сачиниће извештај, 

најкасније у року 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Извештај се подноси Одељењу које тај извештај може да усвоји или одбаци.  

Уколико Одељење не усвоји извештај комисије, формираће нову комисију. 

Извештај комисије и одлука Одељења  доставља се Наставно-научном већу 

Факултета на усвајање.  

Наставно-научно веће врши избор у звање сарадника за практичну наставу ван 

радног односа. 

 

                                                           Члан 5. 

Декан Факултета на темељу одлуке о избору закључује са изабраним лицем 

уговор о ангажовању на школску годину, који се може продужити анексом уговора на 

предлог Одељења за социјалну политику и социјални рад. 

Уговором о ангажовању прецизираће се права и обавезе сарадника практичара. 

  

Члан 6. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

ПРЕДСЕДНИК ННВ И  

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

проф. др Драган Симић 

 


