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Датум:  06.02.2017. 

Бр.: 01-41/2017 

ПРЕДМЕТ: ПРАВИЛНИК 

На основу члана 66. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС“ бр.76/05, 

100/07- аутентично тумачење 97/08, 44/10,  93/12, 89/13, 99/14, 45/15– аутентично 

тумачење 68/2015 и 87/2016) и члана 16. Статута Високе техничке школе 

струковних студија у Суботици, Савет Школе је на седници одржаној дана 

06.02.2017. године, донео је  

 

ПРАВИЛНИК  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА НА ВИСОКОЈ 

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 

  

Члан 1 

Овим Правилником утврђују се услови и начин ангажовања гостујућих професора 

на Високој техничкој школи струковних  студија у Суботици (у даљем тексту: 

Школа).  

Члан 2 

Ради реализације наставе и унапређења наставног, научног и стручног рада,  

Школа, без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању 

гостујућег професора.  

Члан 3 

Предлог за избор у звање гостујућег професора Школе утврђује  директор Школе 

или Катедра. 

Уз предлог из става 1 овог члана доставља се доказ којим се потврђује да је 

наставник из друге високошколске установе ван територије Републике Србије.  

Одлуку о избору у звање гостујућег професора Школе, доноси Наставно веће 

Школе. 
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Члан 4 

Предлог за ангажовање гостујућег професора Школе, садржи образложење 

потребе да се изврши избор одређеног наставника за гостујућег професора 

одговарајуће уже научне области. 

Члан 5 

Са гостујућим професором директор Школе, након доношења одлуке Наставног 

већа о избору у звање гостујућег професора Школе,  закључује уговор о 

ангажовању за извођење наставе којим се уређују међусобна права и обавезе, у 

складу са Законом о високом образовању и овим Правилником. У уговору o 

aнгажовању, наводи се семестар у којем ће гостујући професор изводити наставу и 

фонд часова.  

Члан 6 

Гостујући професор може изводити све облике активне наставе (предавања, вежбе, 

семинаре, консултације и др.) и обављати испите из предмета који припадају ужој 

научној области за коју је ангажован, учествовати у научно-истраживачким 

пројектима и у процесу усавршавања млађих наставника и научника. Гостујући 

професор има право на накнаду за извођење наставе, накнаду путних трошкова и 

смештај. Права и обавезе гостујућег професора, укључујући време ангажовања и 

висину накнада уређују се уговором о ангажовању.  

Члан 7. 

Школа води евиденцију о донетим одлукама о избору у звање гостујућег 

професора.  

Члан 8. 

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

Школе. 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

 

           Др Пинтер Роберт 
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Датум: 15.05.2017. 

Бр.: 01-183/2017 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА 

На основу члана 75. став 2. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС“ бр.76/05, 

100/07- аутентично тумачење 97/08, 44/10,  93/12, 89/13, 99/14, 45/15– аутентично 

тумачење 68/2015 и 87/2016) и члана 73. Статута Високе техничке школе струковних 

студија у Суботици, Савет Школе је на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донео је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА 

ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 

СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Члан 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Високој 

техничкој школи струковних студија у Суботици од 06.02.2017. године, мења се и гласи: 

 

„Члан 3. 

“Предлог за избор у звање гостујућег професора Школе утврђује  директор Школе. 

Уз предлог из става 1 овог члана доставља се доказ којим се потврђује да је наставник из 

друге високошколске установе ван територије Републике Србије.  

Одлуку о избору у звање гостујућег професора Школе, доноси Наставно веће Школе“. 

 

Члан 2. 

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

 

Председник Савета 

Високе техничке школе 

струковних студија у Суботици 

 

Др Пинтер Роберт 


