ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 342/10
Дана, 09.03.2016. године
Београд
На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 75/05,
00/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15–аутентично тумачење
и 68/15) и члана 34. Статута Високе железничке школе струковних студија у Београду
(број 177/3-1 од 12.02.2016.године), Наставно веће Школе на седници одржаној
09.03.2016. године донело је
ПРАВИЛНИК
о условима и начину ангажовања гостујућих професора
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и поступак за ангажовање гостујућих
професора на Високој железничкој школи струковних студија (у даљем тексту: Школа).
II Гостујући професор
Члан 2.
Гостујући професор је наставник високошколске установе ван територије Републике
Србије кога Школа ангажује без конкурса за извођење студијских програма или учешће у
примењено-истраживачком пројекту.
Наставнику из става 1. овог члана може се поверити настава највише до 1/3 од пуног
радног времена.
Гостујућим професором, у смислу овог правилника, не сматра се лице које повремено у
току школске године одржи предавање по позиву Школе.
III Предлог за ангажовање гостујућег професора
Члан 3.
Предлог за ангажовање гостујућег професора могу дати:
- директор Школе,
- заменик директора Школе,
- два наставника из уже стручне области из које се ангажује гостујући професор.
Уз предлог се доставља:
- образложење о оправданости потребе за ангажовањем гостујућег професора,
- биографија наставника чије се ангажовање предлаже,
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- одлука о избору у звање за научну, односно ужу стручну област на високошколској
установи ван територије Републике Србије,
- фотокопија радне књижице или уговора о раду,
- фотокопија идентификационог документа.
IV Одлучивање о предлогу
Члан 4.
О предлогу за ангажовање гостујућег професора одлучује Наставно веће Школе.
Наставно веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
V Услови за ангажовање гостујућег професора
Члан 5.
Гостујући професор мора испуњавати услове за избор у одговарајуће звање наставника у
одговарајућој научној, односно ужој стручној области, предвиђене законима Републике
Србије и општим актима Школе у зависности од облика наставе или других послова за
које се ангажује у Школи.
VI Уговор о ангажовању гостујућег професора
Члан 6.
Након доношења одлуке, из члана 4. овог правилника, директор закључује уговор о
ангажовању гостујућег професора.
Уговором се уређују права и обавезе Школе и гостујућег професора, у складу са законом и
општим актима Школе.
VII Послови за које се ангажује гостујући професор
Члан 7.
Гостујући професор може изводити све облике наставе предвиђене студијским програмом
(предавања, вежбе, консултације, семинаре и др.) и обављати испите из предмета који
припадају ужој научној, односно ужој стручној области за коју је ангажован, као и
учествовати у примењено-истраживачким пројектима Школе.
VIII Накнада
Члан 8.
Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе, накнаду путних трошкова
и трошкова смештаја.
Висина накнаде из става 1. овог члана уређује се уговором о ангажовању гостујућег
професора, у складу са општим актима Школе.
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IX Евиденција
Члан 9.
Школа води евиденцију о одлукама о ангажовању гостујућих професора на студијским
програмима.

X Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и
интернет страници Школе.
Веродостојност овог Правилника као и да је исти објављен на огласној табли дана
09.03.2016.године својим потписом оверава председавајући Наставног већа Школе.
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