На основу чл. 75.став 2. Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“ бр.76/05) и
чл.96. Статута Школе, Савет Високе техничке Школе струковних студија у Новом Саду (у
даљем тексту Школа) дана 26.11.2007.године доноси:
ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ИЛИ КОД ДР. ПОСЛОДАВЦА
(Одлуком Савета Школе дана 26.11.2007. године)

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак за давање сагласности за рад
наставника, односно сарадника Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду у
другој високошколској установи односно код другог послодавца.
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 Директор 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
универзитета, академија струковних студија, високе Школе или висока Школа струковних
студија, или други послодавац код кога наставник или сарадник радина пословима који су
исти као и регистроване делатности Школе. Наставник односно сарадник Школе који је
засновао радни однос са пуним радним временом може добити сагласност само као помоћ
другој високошколској установи или послодавцу у складу са прописима Закона о раду
најдуже до два семестра.
Поступак
Члан 4.
Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси
наставник, односно сарадник Школе и високошколска установа или други послодавац.
О захтеву из става 1. овог члана одлучује Директор Школе, а одлука садржи елементе
неопходне за давање сагласности на обрасцу који је саставни део овог Правилника.
Члан 5.
Радом у Школи наставник, односно сарадник је стицао нова научна, педагошка,
стручна и технолошка знаља 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 интерес Школе ако се радно агажује на другој
високошколским установама или код другог послодавца . Ако се наставник, односно
сарадник Школе радно ангажује супротно одредбама овог правилника, чини повреду радне
обавезе својом кривицом, због које се може дати отказ уговора о раду или захтевати накнада
штете.
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Члан 6.
Ако је наставник, односно сарадник започео да ради код другог послодавца или у
другој високошколској или другој школској установи пре ступања на снагу овог Правилника,
обавезан је да прекине рад у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Завршне одредбе
Члан 7.
Овај Правилник усваја Савет Школе и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Мр Љиљана Гавански
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На основу члана 4. Правилника о давању сагласности за рад сарадника и наставника Школе у
другој високошколској установи
од године, даје се

САГЛАСНОСТ
за рад сарадника и наставника Школе у другој високошколској установи, односно код другог
послодавца

Даје се сагласност за рад наставника / сарадника у звању __________________
запосленог у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду
1) У Другој високошколској установи, односно код другог послодавца

Наставник/сарадник ће изводити наставу, односно обављати друге послове
у школској ____________ години, у току семестра ____________ и
часова.

остваривати

укупно

ДИРЕКТОРШКОЛЕ
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ИЗЈАВА НАСТАВНИКА / САРАДНИКА

Изјављујем да сам упознат да поступањем које је супротно условима Правилника о
давању сагласности за рад сарадника и наставника Школе у другој високошколској установи,
односно код другог послодавца, чиним тежу повреду радне обавезе својом кривицом, због
чега ми се може отказати уговор о раду и обавезати ме да надокнадим штету матичној
Школи.

Наставник / Сарадник
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