
 
 

На основу члана 56. Статута Факултета безбедности, у вези са члановима 72а Закона о 
високом образовању („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) 
и члана 80. Статута Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 
дана 13.09.2016. године утврдило је пречишћен текст Правилника  

Пречишћени текст садржи текст Правилника о ангажовању, правима и обавезама 
демонстратора на Факултету безбедости бр. 580/14 од 07.10.2015. године, као и Правилник о 
изменама и допунама правилника о ангажовању, правима и обавезама демонстратора на 
Факултету безбедости бр. 540/06 од 13.09.2016. године 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о ангажовању, правима и обавезама демонстратора  

на Факултету безбедности 
(Пречишћен текст) 

  
 

Члан 1. 
            Ради подстицања студената на образовни и стручни рад, као и помоћи наставницима и 
сарадницима у извођењу наставе, првенствено вежби, на студијама првог степена, Факултет 
безбедности (у даљем тексту: Факултет) може ангажовати за поједине предмете сараднике ван 
радног односа у звању демонстратора (у даљем тексту: демонстратора). 
 

Члан 2. 
 Овим Правилником уређује се ангажовање, разрешење, права и обавезе демонстатора. 
 

Члан 3. 
Број демонстратора на поједином предмету одређује се према фонду часова предмета, 

облику извођења вежби, броју сарадника који учествују у извођењу наставе, као и броју студената 
који похађају наставу на том предмету. 

На образложени писани предлог одговарајуће катедре, Наставно-научно веће утврђује 
предлог Одлуке о ангажовању демонстратора. Одлуку о ангажовању демонстратора доноси декан. 
           Приликом усвајања плана извођења наставе за ту школску годину утврђује се и предлог 
Одлуке о ангажовању демонстратора. 
 На једном предмету може се ангажовати највише 2 (два) демонстратора. 
 

Члан 4. 
             Одлука декана о ангажовању демонстратора објављује се на огласној табли Факултета, на 
почетку семестра.  
 Факултет и демонстратор закључују уговор о ангажовању демонстратора за једну школску 
годину, без заснивања радног односа, с тим, што ангажовање истог демонстратора укупно може 
трајати најдуже две школске године, о чему се закључује нови уговор о ангажовању 
демонстратора, без заснивања радног односа. 



 Исто лице може истовремено бити ангажовано као демонстратор највише на два 
предмета. 
 
 

Члан 5. 
За демонстратора може бити ангажован студент мастер и докторских академских студија 

који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,5, који се 
посебно истиче на студијама, показује нарочити интерес за одређени предмет и смисао за 
наставни рад.        
           

Члан 6. 
Демонстратор се ангажује ради: 

(1) помагања студентима у циљу лакшег савладавања наставног градива и припреме 
презентација и семинарских радова; 

(2) помагања наставницима и сарадницима око припрема и организације провере знања, 
испита и организације извођења наставе, првенствено вежби. 

Демонстратор не може изводити предавања или вежбе уместо наставника и сарадника, 
нити може самостално обављати провере знања и испте. 

Члан 7. 
 Демонстратор који свој рад не обавља у складу са својим обавезама, разрешиће се и пре 
истека времена за које је ангажован, по истом поступку по којем је ангажован. 

Уколико дође до разрешења ангажованог демонстратора, а и даље постоји потреба за 
демонстратором, катедра која је предложила ангажовање демонстратора, упућује Наставно-
научном већу предлог за ангажовање новог демонстратора. 
 

Члан 8. 
      Предметни наставник обавезан је да на почетку извођења наставе из свог предмета 

информише студенте о ангажованом демостратору и његовој улози у извођењу наставног процеса, 
као и о разрешењу демонстратора.   

 
 Члан 9. 

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета. 
 
  

                                                                                                                                    Д Е К А Н 

Проф. др Ивица Радовић 


