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На основу члана 90. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,  

бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 92. Статута Високе школе примењених струковних студија  
у Врању, Наставно–стручно веће Високе школе примењених струковних студија у Врању,  
на седници одржаној дана 14.06.2018. године, донело је: 

П Р А В И Л Н И К  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

ЗА РАД НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  
У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Члан 1.  

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника у другој 
високошколској установи (у даљем тексту: Правилник) утврђује услове и поступак за давање 
сагласности за рад наставника / сарадника Високе школе примењених струковних студија у 
Врању (у даљем тексту: Школа) у другој високошколској установи.  

Члан 2.  

Наставни, научни и стручни рад наставника / сарадника изван Школе не може бити у 
сукобу са интересима Школе. 

Ради спречавања сукоба интереса и одржавања квалитета наставе, наставник / сарадник 
може закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској установи у 
Републици Србији или у иностранству, само уз претходно одобрење Наставно–стручног већа 
Школе, у складу са овим Правилником. 

Постојање сукоба интереса 

Члан 3.  

Сукоб са интересима Школе настаје ако наставник / сарадник намерава да се допунски 
радно ангажује на конкурентској високошколској установи.  

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.  

Услови и поступак за ангажовање наставника и сарадника у другој високошколској 
установи 

Члан 4.  

Друга високошколска установа у смислу овог Правилника је свака високошколска 
установа на територији Републике Србије или у иностранству. 

Члан 5.  

Наставник / сарадник који је у радном односу са пуним радним временом у Школи на 
другој високошколској установи може изводити све облике наставе, испите, обављати друге 
студијске активности и имати права и обавезе наставника / сарадника у вези са обављањем 
наставе из наставних предмета из уже научне области за коју је изабран у звање.  
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Члан 6.  

Наставник / сарадник који је засновао радни однос у Школи са пуним радним 
временом, може добити сагласност само за рад ван радног односа на другој високошколској 
установи, по основу Уговора о ангажовању (допунски рад), у складу са прописима о раду и 
овим Правилником најдуже за једну школску годину.  

Члан 7.  

Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси 
наставник, сарадник или друга високошколска установа која има потребу за његовим радом. 

О захтеву из става 1. овог члана одлучује Наставно–стручно веће Школе, а одлука 
садржи елементе неопходне за давање сагласности на обрасцу који је саставни део овог 
Правилника.  

Заштита интереса и угледа Школе 

Члан 8.  

Ако се наставник / сарадник радно ангажује супротно одредбама овог Правилника, 
нарушава интересе Школе и чини повреду радне обавезе својом кривицом, због које може 
добити отказ Уговора о раду.  

Вођење евиденције 

Члан 9.  

Школа води евиденцију о раду наставника и сарадника Школе на другим 
високошколским установама.  

Члан 10.  

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење. 

Члан 11.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Д И Р Е К Т О Р ,  

_______________________________ 

Др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с. 


