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На основу члана 75. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
брoj 76/2005), Наставно веће Више техничке текстилне школе у Београду (у даљем
тексту: Школа), на седници одржаној 23.01.2007.године донело је Правилник о
давању сагласности за рад наставника и сарадника Школе бр. 01-42/1 од
23.01.2007.године, а на седници одржаној 06.11.2009. године Одлуку о изменама и
допунама тог Правилника, тако да пречишћен текст гласи:

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА ШКОЛЕ У ДРУГОЈ
ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак давања сагласности за
рад наставника и сарадника Школе који су у радном односу са пуним или непуним радним
временом (у даљем тексту: наставник) у другој високошколској установи.
Члан 2.
Наставни, научни, уметнички и стручни рад наставника изван Школе, укључујући
и ангажман у комисијама за избор у звања наставника и сарадника, не може бити у сукобу
с интересима Школе.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник се може радно ангажовати изван
Школе само уз претходно одобрење наставног већа Школе као своје матичне
високошколске установе, у складу са овим Павилником.
Постојање сукоба интереса
Члан 3.
Сукоб с интересима Школе настаје ако наставник намерава да се допунски радно
ангажује на конкурентској високошколској установи.
Листу конкурентских високошколских установа утврђује Наставно веће Школе на
предлог директора.
Високошколска установа је конкурентска ако реализује акредитовани студијски
програм којим се стиче звање које се може стећи на студијском програму
који се реализује у Школи.
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Наставно веће може на образложени предлог директора донети одлуку којом се
наставнику одобрава рад на конкурентској високошколској установи у једној школској
години.
На листи из става 2. овог члана могу се налазити само високошколске установе са
територије Републике Србије.
Достављање информација
Члан 4.
Ако лице из члана 1. овог Правилника затражи сагласност да се допунски радно
ангажује на високошколској установи која се не налази на листи из члана 3. става 2. овог
правилника, дужно је да достави све информације потребне за утврђивање евентуалног
постојања сукоба интереса.
Услови и поступак за давање сагласности за рад у другој
високошколској установи
Члан 5.
Наставник који је засновао радни однос са пуним радним временом у Школи, може
добити сагласност само за рад ван радног односа на другој високошколској установи (по
основу уговора о ангажовању за извођење наставе односно уговора о допунском раду), у
складу са прописима о раду и овим Правилником.
Наставник који је засновао радни однос у Школи, са непуним радним временом,
може добити сагласност за рад на другој високошколској установи закључивањем уговора
о раду до пуног радног времена или за рад ван радног односа, у складу са прописима о
раду и овим Правилником.
Поступак одлучивања по захтеву
Члан 6.
Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси
наставник, уз одлуку друге високошколске установе којом се исказује потреба за његовим
радом.
О захтеву из става 1. овог члана одлучује Наставно веће Школе, на предлог
одговарајућег руководиоца одсека или директора, а одлука садржи елементе неопходне за
давање сагласности на обрасцу који је саставни део овог Правилника (Образац
"Сагласност").
Уговором између Школе и друге високошколске установе уређују се међусобна
права и обавезе поводом радног ангажовања наставника .
Услови и поступак за давање сагласности за рад наставника у своје име и за свој
рачун, као и за рачун другог правног или физичког лица
Члан 7.
Наставник не може изводити наставу и обављати друге послове, права и обавезе
наставника у своје име и за свој рачун, као и за рачун другог правног или физичког лица,
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обављањем тих послова у току радног времена у Школи, радом ван радног односа или у
допунском раду, у складу са прописима о раду, без одобрења Наставног већа Школе, на
основу којег директор даје сагласност на прописаном обрасцу.
Заштита интереса и угледа Школе
Члан 8.
Ако се наставник радно ангажује супротно одредбама овог Правилника, нарушава
интересе Школе и чини повреду радне обавезе својом кривицом, због које може добити
отказ уговора о раду или бити приморан да накнади штету, у складу са Правилником о
раду и уговором о раду.
Вођење евиденције
Члан 9.
Школа води јединствену евиденцију о раду наставника у складу с овим
Правилником, на основу обрасца из члана 6. овог Правилника.
Примена на институте
Члан 10.
Одредбе овог Правилника сходно се примењују и на сараднике запослене у Школи,
у складу са законом.
Завршна одредба
Члан 11.
Овај Правнилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Правилник је објављен 23.01.2007.године, а Одлука о изменама и допунама
Правилника 06.11.2009. године.

Председавајући Наставног већа

Др Горан Савановић, дипл. инж.
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ВИСOKA ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Број:
Датум:
Београд,

ОБРАЗАЦ "САГЛАСНОСТ"

На основу члана 6. став 2. и члана 7. Правилника о давању сагласности за рад
наставника и сарадника Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и
менаџмент у Београду у другој високошколској установи брoj 01-371 од 01. 06. 2010.
године и одобрења Наставног већа од …………………………….. године, даје се
САГЛАСНОСТ
за рад наставника у другој високошколској установи, у своје име и за свој рачун,
односно код другог послодавца
I
1. Даје се сагласност …………………, професору струковних студија (предавачу) за
ужу научну област “…………………..” за рад у другој високошколској установи и
то на ……………………………. до 1/3 од пуног радног времена.
2. Наставник ће изводити наставу и испите, односно друге послове и активности из
наставног предмета ……………………………….., у ……………………. семестру
школске ………………. године са фондом од ……… часа недељно.
3. Наставник
ће
изводити
наставу
по
распореду
……………………….…………………………… којим се не може реметити
распоред активности именоване у матичној школи у којој је запослена са пуним
радним временом.
4. …………………………………. (назив друге високошколске установе)
нема
обавезу да Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и
менаџмент у Београду плаћа посебну накнаду за ангажовање наставника на
пословима за које је дата ова сагласност

ДИРЕКТОР
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