
ПРАВИЛНИК 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06 и 153/09) 

 

 

Садржина Правилника 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак давања сагласности за рад наставника и 

сарадника Универзитета у Београду (у даљем тексту: наставник) у другој високошколској 

установи. 

 

Општа одредба 

Члан 2. 

Наставни, научни, уметнички и стручни рад наставника изван Универзитета у Београду (у 

даљем тексту: Универзитет) 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 своје матичне високошколске установе, у 

складу са овим правилником. 

 

Постојање сукоба интереса 

Члан 3. 

Сукоб с интересима Универзитета настаје ако наставник намерава да се допунски радно 

ангажује на конкурентској високошколској установи. 

Листу конкурентских високошколских установа утврђује Универзитет на предлог 

високошколских установа у свом саставу. 

Високошколска установа је конкурентска ако реализује акредитовани студијски програм 

којим се стиче звање које се може стећи на студијском програму који се реализује 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. 

На листи из става 2. овог члана могу се налазити само високошкослке установе са територије 

Републике Србије. 

  

Достављање информација 

Члан 4. 

Ако лице из члана 1. овог правилника затражи сагласност да се допунски радно ангажује на 

високошколској установи која се не налази на листи из члана 3. става 2. овог правилника, дужно је 

да достави све информације потребне за утврђивање евентуалног постојања сукоба интереса. 

 



Услови и поступак за ангажовање наставника на факултету, односно у другој високошколској 

установи или јединици у саставу Универзитета 

Члан 5. 

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 о учешћу у извођењу студијског програма, изузев студија које организује 

Универзитет у складу с општим актом. 

Споразум из става 2. овог члана садржи: назив предмета, име наставника, звање и ужу 

научну област за коју је изабран у звање, назнаку да ли ће наставник обављати послове из става 1. 

овог члана у оквиру радног времена или изван радног времена на факултету на којем је у радном 

односу, време обављања посла (семестар, триместар и сл.), новчану накнаду, као и друга 

међусобна права и обавезе. Образац Споразума из става 2. овог члана саставни је део овог 

правилника –  Образац 1. 

 

Сагласности 

Члан 6. 

Споразум из члана 5. става 2. овог правилника 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. 

 

Услови и поступак за давање сагласности за рад у другој 

високошколској установи изван састава Универзитета 

Члан 7. 

Друга високошколска установа у смислу овог правилника је свака високошколска установа 

изван састава Универзитета. 

Наставник који је засновао радни однос са пуним радним временом на неком од факултета у 

саставу Универзитета, може добити сагласност само за рад ван радног односа на једној другој 

високошколској установи из става 1. овог члана (по основу уговора о привременим и повременим 

пословима или уговора о делу) или у допунском раду, у складу са прописима о раду и овим 

правилником, и то из једног наставног предмета у једном семестру, изузев на докторским 

студијама. 

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 за рад ван 

радног односа, у складу са прописима о раду и овим правилником. 

 

Поступак одлучивања по захтеву 

Члан 8. 

Захтев за давање сагласности за рад у другој високошколској установи подноси наставник, 

уз одлуку друге високошколске установе којом се исказује потреба за његовим радом. 

О захтеву из става 1. овог члана одлучује наставно-научно веће факултета, на предлог 

одговарајуће научно-наставне јединице (катедре и сл.), а одлука садржи елементе неопходне за 

давање сагласности на обрасцу који је саставни део овог правилника – Образац 2. 



Уговором између високошколских установа – факултета из члана 7. ст. 1. и 2. овог 

правилника и друге високошколске установе – уређују се међусобна права и обавезе. 

 

 

Услови и поступак за давање сагласности за рад наставника у своје име и за свој рачун, као и за 

рачун другог правног или физичког лица 

Члан 9. 

Наставник не може изводити наставу и обављати друге послове, права и обавезе наставника 

у своје име и за свој рачун, као и за рачун другог правног или физичког лица, обављањем тих 

послова у току радног времена на факултету, радом ван радног односа или у допунском раду, у 

складу са прописима о раду, без одобрења наставно-научног већа факултета на основу којег декан, 

односно други надлежни орган даје сагласност на прописаном обрасцу – Образац 2. 

 

Заштита интереса и угледа факултета и Универзитета 

Члан 10. 

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 високошколске установе или 

уговором о раду. 

 

Вођење евиденције 

Члан 11. 

Универзитет води јединствену евиденцију о раду наставника у складу с овим правилником, 

на основу образаца из члана 5. став 3, члана 8. става 2. и члана 9. овог правилника, које факултет 

доставља Универзитету у року од три дана од дана попуњавања. 

 

Примена на институте 

Члан 12. 

Одредбе овог правилника сходно се примењују и на истраживаче запослене на научним 

институтима у саставу Универзитета, у складу са законом. 

 

Завршна одредба 

Члан 13. 

Овај правнилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета 

у Београду“. 

                                                                            

 

 



           ОБРАЗАЦ 1 

 

На основу члана 5. став 2. Правилника о давању сагласности за рад наставника и сарадника 

Универзитета у Београду у другој високошколској установи (“Гласник Универзитета у Београду“, 

брoj) _________________ (навести назив и седиште факултета и име лица које заступа факултет), 

са једне стране, и ________________ (навести назив, седиште и име лица које заступа факултет), са 

друге стране, закључују 

 

С П О Р А 3 У М 

о учешћу у извођењу студијског програма у оквиру Универзитета у Београду 

 

Члан 1. 

Предмет овог споразума је сарадња уговорних страна у обезбеђивању кадрова за извођење 

наставе, испита и других активности, са извођењем студијског програма из појединих наставних 

предмета односно студијских подручја. 

Члан 2. 

_________________________факултет ће обезбедити извођење наставе по студијском програму 

_________________________факултета у школској _______ години из наставног предмета, 

односно студијског подручја и то: _______________________________. 

 

Члан 3. 

Наставу из члана 2. овог споразума изводиће наставник _____________________________(навести 

име, звање и ужу научну област за коју је наставник изабран у звање) у току школске године 

_________, у семестру, односно триместру, у току радног времена /ван радног времена, по 

утврђеном распореду, и то укупно ________ часова, у просторијама __________________ 

факултета. 

Члан 4. 

За обављаве наставе из члана 2. овог споразума наставнику припада /не припада новчана накнада у 

складу са општим актом ___________факултета. 

 

Члан 5. 

Евентуалне спорове по овом споразуму уговорне стране ће решавати договором, а ако договор не 

успе, спорове ће решавати надлежни суд. 

 

Члан 6. 

Овај споразум сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка, а један примерак наставник који се ангажује. 

 

Члан 7. 

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања. 

 

У Београду, год. 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА                                                                           ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

__________________                                                                                _________________ 

                                                              РЕКТОР           

                                                 _______________________ 



                       ОБРАЗАЦ 2 

 

На основу члана 8. став 2. и члана 9. Правилника о давању сагласности за рад наставника и 

сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи (“Гласник Универзитета у 

Београду“, брoj ) и одобрења Наставно-научног већа ___________ факултета, од _______ године, 

даје се 

 

САГЛАСНОСТ 

за рад наставника у другој високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код 

другог послодавца изван Уннверзитета у Београду 

 

I 

Даје се сагласност за рад ________________________(навести име, звање и ужу научну област за 

коју је наставник изабран у звање) за рад: 

1. У другој високошколској установи, и то __________________ (навести назив и седиште), под 

следећим условима: 

2. У своје име и за свој рачун; 

3. Код другог послодавца. 

 

II 

Наставник ће изводити наставу и испите, односно __ ______________(навести друге послове и 

активности) из наставног предмета, односно студијског подручја: 

________________________________________________по студијском програму факултета у 

школској _______ години, у току ______ семестра, односно триместра. 

 

III 

Наставник ће извести укупно ______часова наставе, и то по распореду _____________________ 

факултета, у просторијама Факултета . 

 

IV 

Од новчане накнаде коју наставник оствари за послове за које је добио сагласност, друга 

високошколска установа, односно послодавац је/није дужан да уплати _____% средстава на рачун 

_____________________ факултета. 

 

 

 

У Београду, год . 

                                                                                      

 

 

                                                                                  ДЕКАН 

                                                                         ___________________ 

 
 


