ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
С У Б О Т И Ц А
Број: 01-206/08
Дана: 23.05.2008.

На основу члана 75. став 2. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број
76/05), члана 73. тачка 5. Статута Високе техничке школе струковних студија у Суботици,
Савет Школе на седници одржаној 23.05.2008.године, доноси

ПРАВИЛНИК
о давању сагласности за рад наставника и сарадника Високе школе струковних
студија у Суботици
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак за давање сагласности за рад
наставника, односно сарадника Високе техничке школе струковних студија у Суботици (у
даљем тексту: наставник Школе) и у другој високошколској установи.
Члан 2.
Наставни, научни и стручни рад наставника, односно сарадника изван Школе, не
може бити у сукобу са интересима Школе.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник односно сарадник се може радно
ангажовати изван Школе, само уз претходно одобрење Наставног већа Школе, у складу са
овим Правилником.
Услови и поступак за давање сагласности за рад у другој високошколској установи
Услови
Члан 3.
Друга високошколска установа у смислу овог Правилника је други универзитет,
факултет, односно уметничка академија, високошколска установа и јединица у саставу
другог универзитета, академија струковних студија, висока школа или висока школа
струковних студија, на територији Републике Србије.
Наставник односно сарадник Школе који је засновао радни однос са пуним радним
временом може добити одобрење само за рад ван радног односа на другој високошколској
установи из става 1. овог члана, у складу са Законом о раду и то за рад у једној
високошколској установи, укупно до 1/3 пуног радног времена.
Наставник односно сарадник Школе који је засновао радни однос са краћим
радним временом од пуног радног времена може добити одобрење за рад на другој
високошколској установи закључивањем уговора о раду до пуног радног времена, или за
рад ван радног односа тј. допунски рад, у складу са Законом о раду.

Поступак
Члан 4.
Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси
наставник, односно сарадник Школе, уз одлуку високошколске установе која има потребу
за његовим радом.
О захтеву из става 1. овог члана одлучује наставно веће Школе на предлог
одговарајуће катедре.
Заштита интереса Школе
Члан 5.
Радом у Школи наставник, односно сарадниик је стицао нова научна, педагошка,
стручна и технолошка знања и вештине средствима које је обезбедила Школа за своје
потребе и ради обезбеђивања неопходног кадра за квалитетно обављање основних
делатности Школе, те без сагласности и одобрења предвиђених овим Правилником,
наставник , односно сарадник нарушава интересе Школе.

Вођење евиденције
Члан 6.
Школа води јединствену евиденцију о раду наставника, односно сарадника у
складу са овим Правилником.
Завршна одредба
Члан 7.
Овај Правнилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

Председник
Савета Високе техничке школе струковних студија
у Суботици,
Мр Пинтер Роберт

Правилник је објављен на огласној табли Школе 26.05.2008.године.
Ступио је на снагу 2.06.2008. године.
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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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА РАД НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
Члан 1.
Члан 4. Правилника о давању сагласности за рад наставника и сарадника Високе техничке
школе струковних студија у Суботици од 23.05.2008. године, мења се и гласи:
„Члан 4.
„Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси
наставник, односно сарадник Школе, уз одлуку високошколске установе која има потребу
за његовим радом.
О захтеву из става 1. овог члана одлучује наставно веће Школе“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
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