На основу члана 49 Закона о раду, члана 5 Посебног колективног уговора за високо образовање и
члана 49 и 100 Статута школе, Савет Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду је
усвојио дана 26.12.2014. године.
ПРАВИЛНИК
О ОБРАЗОВАЊУ, СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ
(Одлука Савета Школе дана 26.11.2007. године, измене и допуне од 03.09.2009. године, измене и допуне од 21.12.2009. године,
измене и допуне од 13.01.2012. године, др.Правилник Одлуком Савета Школе дана 10.05.2012. године, др.Правилник Одлуком
Савета Школе дана 28.01.2014. године и др.Правилник Одлуком Савета Школе дана 26.12.2014. године)

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се права и обавезе наставника, сарадника у настави и других
запослених Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту: Школа), везане
за њихово образовање, стручно оспособљавање и усавршавање.
Члан 2.
Наставници и сарадници у настави Школе имају право и обавезу сталног стручног усавршавања
и стицања нових знања из уже области у којој су бирани.
Запослени у ненастави имају право и обавезу сталног стручног усавршавања у складу са
потребама радног места на које су распоређени.
Члан 3.
Школа обезбеђује материјалне, организационе и друге услове за спровођење образовања,
стручног оспособљавања и усавршавања запослених, у складу са потребама процеса рада и
финансијским могућностима.
Члан 4.
Запослени су дужни да се у току рада образују и усавршавају за рад, допуњавају своје знање и
прате развој нових стручних, научних и уметничких знања и технологија, прате светске процесе, а све у
циљу примене у пракси у извођењу наставе и другим процесима рада у Школи.
Ако се запослени не придржава обавезе да се у току рада образује и стручно усавршава уз рад
чини повреду радне обавезе.
Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање према одредбама овог Правилника може да
се спроведе у Школи и/или другим установама и организацијама у земљи и иностранству.
Члан 5.
У процесу образовања, оспособљавања и стручног усавршавања Школа је дужна да запосленима
обезбеди коришћење информационих технологија и стручну литературу (рачунаре, интернет везу,
стручне часописе и другу писану литературу). Школа ће перманентно образовање обезбедити
организовањем потребних семинара у самој Школи или ван ње. Сваки наставник може за предмет и
област коју предаје да купи књиге у складу са финансијским могућностима Школе.
Председник већа одсека је обавезан да одабере на својим студијским програмима најмање један
стручни или научни часопис.
Запослени се, у циљу сталног стручног оспособљавања и усавршавања и праћења научних,
стручних и уметничких достигнућа, упућују на научне, стручне и уметничке скупове у земљи и
иностранству.
Запослени са наставничким и стручним звањем углавном се упућују на научне, стручне и
уметничке скупове уколико имају прихваћен рад за презентацију на истом.
На конференцијама које организује Школа могу учестовати само наставници и сарадници Школе
којима је прихваћен рад.

На конференцијама које организује Школа могу присуствовати и ненаставни радници ако је
њихово присуство неопходно ради организације и рада конференције.
Члан 6.
Запослени у Школи подносе захтев за образовање, стручно усавршавање и оспособљавање
директору Школе. Директор разматра захтев и ако установи да је образовање, стручно усавршавање и
оспособљавање потребно за нормално одвијање наставног процеса у Школи или је неопходно за
потребе радног места запосленог радника, и ако постоје материјална средства, захтев прослеђује Савету
школе који о томе доноси одлуку.
Члан 7.
Запослени ради учешћа на семинарима, стручним или научним скуповима, подносе захтев
директору Школе, који у складу са финансијским могућностима Школе, одобрава одлазак на скупове у
земљи, а одлазак на скупове у иностранству прослеђује Савету Школе на одлуку.
Одлуку о упућивању директора на конференције, семинаре и друге скупове у иностранству
доноси Савет школе, у земљи Председник Савета, а у његовом одсуству Заменик председника Савета, а
на једнодневна путовања Председник Савета, Заменик председника Савета или Помоћник директора.
Запослени који не пишу рад из своје области за научни скуп односно конференцију коју
организује Школа, а чија област рада покрива област научног скупа који се организује; не могу се
упућивати на конференције на којима је организатор нека друга институција.
Запослени се могу годишње, у складу са финансијским могућностима Школе, упутити на
највише две међународне конференције у иностранство и највише две конференције у Републици Србији
уколико имају прихваћене радове као аутори или коаутори.
Запослени се може упутити и на више конференција мимо става 3 овог члана, у текућој години у
следећим ситуацијама:
-Уколико имају прихваћен рад на конференцији коју суфинансира Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој или нека друга институција и
-Уколико су средства за финансирање конференција предвиђена пројектом у којем запослени
учествује.
Директор, помоћници директора, Шефови одсека, представник руководства за квалитет и други
запослени из руководства у складу са потребама Школе могу бити упућени на додатне конференције
када Савет процени да је то у интересу Школе,
Члан 8.
Средства за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених предвиђају се
годишњим финансијским планом.
Средства из става 1. овог члана обезбеђују се из:
- буџета Републике Србије за ове намене;
- сопствених средстава Школе за ове намене;
- средстава фондова пензијског и инвалидског осигурања, запошљавања и других фондова
који се баве финансирањем образовања и усавршавања запослених, под условима и на начин
који исти утврде;
- средстава пројеката у којима Школа учествује;
- других средстава која се Школи додељују наменски.
Члан 9.
Школа, у складу са одредбама овог Правилника може да финансира:
- котизације за научне и стручне скупове који се организују у иностранству, до износа
утврђеног одлуком Савета Школе,
а. Котизација 100% до износа до 300 €,
б. Превоз: Авион, аутобус и др. у висини цене карте,
в. Трошкови смештаја: Боравак у хотелу,
г. Дневнице у износу предвиђеном за ту земљу,

д. Коаутору рада се плаћа 50% од свих трошкова осим дневнице која се плаћа
у целости.
- котизације за научне и стручне скупове који се организују у земљи, до износа утврђеног
одлуком Директора Школе, а за директора по одлуци Председника Савета или Заменика
председника Савета,
а. Котизација до износа од 200 € (по средњем курсу Народне Банке Србије на дан уплате),
б. Превоз: Сопственим аутом у износу 30 % цене бензина по 1 км., аутобус и др. у висини
цене карте,
в. Трошкови смештаја: Боравак у хотелу,
г. Дневнице у складу са законским прописима,
д. Коаутору рада се плаћа 50% од свих трошкова осим дневнице која се плаћа у целости.
- одлазак на специјализацију, учење језика и студијски боравак у иностранству;
- школарина за запослене које је Школа упутила на образовање: специјалистичке, мастер и
докторске студије и трошкови одбране;
а. Школарина у износу до 50 %, односно максимално 100.000,00 динара по години
студија,
б. Пријава и одбрана завршног рада до износа од 50% а максимално 150.000,00 дин.
- накнаде за полагање стручних испита и семинара за полагање стручних испита;
Трошкове одласка на предавања и испите сноси запослени радник.
Члан 10.
Школа може у складу са материјалним могућностима да запосленом обезбеди стицање звања
доктора наука из области у којој треба такво звање у Школи. Одобравање теме за стицање доктората у
области која је потребна Школи доноси Наставно веће Школе на захтев запосленог уз сагласност
директора.
Члан 11.
Запослени је дужан да након стицања научног звања доктора наука остане да ради у Школи
најмање 5 година.
У свим другим случајевима, и то: одласка на специјализацију и студијски боравак у
иностранству, израде магистарских и специјалистичких радова и специјализација, дошколавања,
доквалификације и преквалификације, запослени је дужан да, по завршеном образовању, стручном
оспособљавању и усавршавању, остане на раду у Школи најмање 2 године.
У случајевима из става 1 и 2 овог члана са запосленим радником се закључује Уговор.
Члан 12.
Запослени је дужан, да Школи накнади све трошкове које је ова имала у вези његовог образовања,
стручног оспособљавања и усавршавања, у случајевима:
1) ако без оправданог разлога не приступи образовању, стручном оспособљавању и усавршавању;
2) ако без оправданог разлога прекине образовање, стручно оспособљавање и усавршавање;
3) ако не постигне одговарајуће резултате у поступку образовања, стручног оспособљавања и
усавршавања;
4) ако не ступи на рад по истеку одсуства са рада које му је одобрено због образовања, стручног
оспособљавања и усавршавања;
5) ако по завршетку образовања, стручног оспособљавања и усавршавања не остане на раду у
Школи најмање онолико времена колико је утврђено овим Правилником;
6) ако не поднесе извештај о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању;
7) ако не полаже испите предвиђене за поједине облике образовања, стручног оспособљавања и
усавршавања;
8) ако у току трајања образовања, стручног оспособљавања и усавршавања откаже уговор о раду;

9) ако му у току трајања образовања, стручног оспособљавања или усавршавања или по истеку
истих за време за које је обавезан да остане у Школи, престане радни однос отказом уговора о
раду од стране Школе.
Члан 13.
Запослени по основу образовања, стручног оспособљавања и усавршавања имају право на
одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство), које одобрава Директор у случају:
1)
наставка школовања..............................од 30 дана до 3 године;
2)
израде мастер рада …............................
до 6 месеци;
3)
учешћа на пројекту ...............................до окончања пројекта;
4)
израде докторске дисертације ..............
до годину дана;
5)
и у другим случајевима када то не ремети процес рада Школе.
Дужина неплаћеног одсуства утврђена у тачци 5 овог члана, одређује се решењем Директора
којим се одобрава његово коришћење.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли Школе.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о образовању, стручном
оспособљавању и усавршавању од 28.01.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
др Миленко Петрић, проф.

