УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ У
ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Косовскa Митровицa, 2008. године

На основу члана 64. став 1. тачка 27. Статута Универзитета а у складу са
чланом 75. став 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05), Сенат
Универзитета у Приштини-Косовскоа Митровица, на седници одржаној 11.07.2008.
године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ У ДРУГОЈ
ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови и поступак давања сагласности за рад
наставника и сарадника Универзитета у Приштини (у даљем тексту: наставник) у
другој високошколској установи.
Члан 2.
Наставни, научни, уметнички и стручни рад наставника изван
Универзитета у Приштини (у даљем тексту:Универзитет), укључујући: ангажман
у комисијама за оцену подобности теме, оцену и одбрану магистарских теза и
докторских дисертација и у комисијама за избор у звања наставника и сарадника,
не може бити у сукобу с интересима Универзитета и факултета у саставу
Универзитета.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник се може радно ангажовати
изван Универзитета само уз претходно одобрење наставно-научног већа факултета
и Сената Универзитета, у складу са овим правилником.
Члан 3.
Сукоб с интересима Универзитета настаје ако наставник 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 реализованом на факултетима у саставу Универзитета.
Универзитет може на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на конкурентској
високошколској установи у једној школској години.
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II.

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ФАКУЛТЕТУ, ОДНОСНО
ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У САСТАВУ
УНИВEРЗИТЕТА
Члан 4.

Наставник који је у радном односу са пуним или непуним радним
временом на једној високошколској установи у саставу Универзитета може на
сваком факултету у саставу Универзитета изводити све облике наставе, испите,
обављати друге студијске активности и имати права и обавезе наставника у вези с
обављањем наставе из наставних предмета, односно студијских подручја уже
научне области за коју је изабран у звање.
Наставу и друге активности, права и обавезе из става 1. овог члана
наставник изводи на основу споразума – уговора о учешћу у извођењу студијског
програма, изузев студија које организује Универзитет у складу с општим актом.
Споразум – уговор из става 2. овог члана закључују декани факултета, на
којима се наставник радно ангажује, уз претходну сагласност наставно
научних већа факултета и сагласност наставника који се радно ангажује, у писаној
форми.
III.

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ДРУГОЈ
ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ИЗВАН САСТАВА
УНИВEРЗИТЕТА
Члан 5.

Друга високошколска установа у смислу овог правилника је свака
високошколска установа која није у саставу нашег универзитета.
Наставник који је у радном односу са пуним радним временом на неком од
факултета у саставу Универзитета, може добити сагласност за ангажовање у
другој високошколској установи из става 1. овог члана, у складу са прописима
Закона о раду и овим правилником.
Сагласност за ангажовање у другој високошколској установи даје Сенат
Универзитета за једну школску годину.
Наставник из става два овог члана не може у тој установи засновати радни
однос и обављати функцију пословодних и стручних органа.
Наставник који је засновао радни однос на неком од факултета у саставу
Универзитета са краћим радним временом од пуног радног времена, може добити
сагласност за рад на другој високошколској установи закључивањем уговора о
раду до пуног радног времена или склопити уговор о радном ангажовању у складу
са прописима Закона о раду и овим правилником.
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Члан 6.
Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи
подноси наставник, уз захтев друге високошколске установе којом се исказује
потреба за његовим радом.
О захтеву из става 1. овог члана одлучује наставно-научно веће или
декан факултета, на предлог одговарајуће научно-наставне јединице (катедре и
сл.).
Коначну одлуку о давању сагласноси за рад у другој високошколској
установи даје Сенат Универзитета.
IV.

ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА И УГЛЕДА ФАКУЛТЕТА И
УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 7.

Ако се наставник радно ангажује супротно одредбама овог правилника,
нарушава интересе факултета и чини повреду радне обавезе својом кривицом, због
које може добити отказ уговора о раду или бити приморан да накнади штету, у складу
с општим актом факултета, Уговора о раду, Закона о раду и Закона о високом
образовању.
V.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.

Универзитет води јединствену евиденцију о раду наставника у другим
високошколским установама и складу са овим правилником Сенат даје
сагласност на ангажовање, на основу јединственог захтева факултета за све
наставнике, којима је надлежни орган факултета дао сагласност за ангажовање.
Члан 9.
Одредбе овог правилника сходно се примењују и на истраживаче запослене
на научним институтима у саставу Универзитета, у складу са законом.
Члан 10.
Овај правнилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

РЕКТОР
Проф. др Здравко Витошевић
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