На пснпву члана 66. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Службени гласник Републике Србије, брпј
76/05) и члана 98. Статута Универзитета Унипн (у даљем тексту: Универзитет), Савет Универзитета
је на седници пдржанпј 19.02.2009. дпнеп

ПРАВИЛНИК
п услпвима и начину ангажпваоа гпстујућег прпфеспра

Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилникпм се ближе уређују услпви и ппступак за ангажпваое гпстујућих прпфеспра на
Универзитету и факултетима у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет).
Гпстујући прпфеспр
Члан 2.
Гпстујући прпфеспр, у смислу пвпг правилника је, наставник са виспкпшкплске устанпве ван
теритприје Републике Србије или, за пптребе наставе у ппљу уметнпсти, истакнути уметник, кпга
Универзитет, пднпснп факултет ангажује без кпнкурса за извпђеое дела студијскпг прпграма или
учешће у научнп-истраживачкпм прпјекту.
Гпстујућим прпфеспрпм, у смислу пвпг правилника, не сматра се лице кпје ппвременп у тпку
шкплске гпдине пдржи предаваое пп ппзиву виспкпшкплске устанпве.
Предлпг за ангажпваое гпстујућег прпфеспра
Члан 3.
Предлпг за ангажпваое гпстујућег прпфеспра (у даљем тексту: предлпг) мпгу дати:
1. декан факултета у саставу Универзитета;
2. два наставника из уже научне пбласти, пднпснп уметничке пбласти из кпје се ангажује
гпстујући прпфеспр.
Акп пптреба за ангажпваоем гпстујућег прпфеспра ппстпји на неппсредним студијама на
Универзитету, предлпг даје ректпр Универзитета.
Уз предлпг се дпстављају:
1. пбразлпжеое п пправданпсти пптребе за ангажпваоем гпстујућег прпфеспра; и
2. бипграфија наставника или другпг лица чије се ангажпваое предлаже.
Одлучиваое п предлпгу
Члан 4.
О предлпгу пдлучује наставнп-научнп веће факултета, уз сагласнпст Сената Универзитета.
У случају из члана 3 став 2, п предлпгу пдлучује Сенат Универзитета.

Услпви за ангажпваое гпстујућег прпфеспра
Члан 5.
Гпстујући прпфеспр мпра испуоавати услпве за избпр у пдгпварајуће зваое наставника у
пдгпварајућпј научнпј пбласти, предвиђене закпнпм Републике Србије и ппштим актима
Универзитета и факултета, у зависнпсти пд пблика наставе или других ппслпва за кпје се ангажује
на Универзитету или факултету.
Прпверу испуоенпсти услпва из става 1. пвпг члана врши наставнп-научнп веће факултета при
пдлучиваоу п предлпгу за ангажпваое гпстућујег прпфеспра.
Наставнп-научнп веће извештај п испуоенпсти услпва за ангажпваое гпстујућег прпфеспра
дпставља Сенату заједнп са пдлукпм из члана 4 става 1.
У случају из члана 3 став 2, прпверу испуоенпсти услпва из става 1. пвпг члана врши Сенат
Универзитета.
Приликпм прпвере испуоенпсти услпва из става 1. пвпг члана, наставнп-научнп веће, пднпснп
Сенат, схпднп примеоују ппступак уређен ппштим актпм Универзитета п начину и ппступку
стицаоа зваоа наставника и сарадника.
Угпвпр п ангажпваоу гпстујућег прпфеспра
Члан 6.
Накпн даваоа сагласнпсти из члана 4 став 1, декан факултета закључује угпвпр п ангажпваоу
гпстујућег прпфеспра (у даљем тексту: угпвпр).
У случају из члана 3 став 2, угпвпр закључује ректпр Универзитета.
Угпвпрпм се уређују права и пбавезе факултета, пднпснп Универзитета и гпстујућег прпфеспра, у
складу са закпнпм и ппштим актима Универзитета и факултета.
Ппслпви за кпје се ангажује гпстујући прпфеспр
Члан 7.
Гпстујући прпфеспр мпже извпдити све пблике наставе предвиђене студијским прпгрампм и
учествпвати у научнп-истраживачким прпјектима факултета и Универзитета.
Накнада
Члан 8.
Гпстујући прпфеспр има правп на накнаду за извпђеое наставе, накнаду путних трпшкпва и
трпшкпва смештаја.
Висине накнада из става 1. пвпг члана се уређују угпвпрпм п ангажпваоу гпстујућег прпфеспра, у
складу са ппштим актима факултета и Универзитета.
Евиденција
Члан 9.
Факултети впде евиденцију п пдлукама п ангажпваоу гпстујућих прпфеспра на студијским
прпграмима кпји се реализују на факултету.
Универзитет впди евиденцију п пдлукама п ангажпваоу гпстујућих прпфеспра на неппсредним
студијским прпграмима на Универзитету.

Ступаое на снагу и пбјављиваое
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
Овај правилник се пбјављује дпстављаоем факултетима у саставу Универзитета.
У Бепграду,
бр. А 110-01/09
дана, 19.02.2009.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
прпф. др Златкп Стефанпвић

