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Број: 01-108/26
Датум: 18.12.2014. године
На основу члана 66 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14 ) и члана 154 Статута Универзитета у
Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 28. децембра 2010. године, измене и допуне
23. марта 2012. године, 11. октобра 2012. године, 26. фебруара 2013. годинa, 15. новембрa 2013.
године и 30. маја 2014. године), Сенат Универзитета је на седници одржаној дана 2. јула 2009.
године, измене и допуне од дана 15. децембра 2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ
ПРОФЕСОРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ
Члан 1
Овим Правилником утврђују се услови и начин ангажовања гостујућих професора на
Универзитету у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) и на факултетима у његовом
саставу (у даљем тексту: факултет)
Члан 2
Ради реализације наставе и унапређења наставног, научног и уметничког рада
Универзитет, односно факултет без расписивања конкурса може да ангажује наставника из
друге самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању
гостујућег професора.
Изузетно, у случају потребе извођења наставе и унапређења укупне делатности у пољу
уметности, гостујући професор може бити и истакнути уметник са пребивалиштем ван
територије Републике Србије.
Члан 3
Предлог за избор у звање гостујућег професора Универзитета утврђује програмско веће
АЦИМСИ уз мишљење Координационог већа, односно други надлежни орган универзитетског
центра.
Уз предлог из става 1 овог члана доставља се доказ којим се потврђује да је
наставник из друге високошколске установе ван територије Републике Србије, односно у
случају потребе извођења наставе у пољу уметности доказ којим се потврђује да је истакнути
уметник са пребивалиштем ван територије Републике Србије .
Одлуку о избору у звање гостујућег професора Универзитета доноси Сенат
Универзитета (у даљем тексту: Сенат) уз претходно мишљење стручног већа образованог за
одговарајуће образовно-научно поље односно поље уметности.
Сенат Универзитета одлучује о избору у звање гостујућег професора на седници на
којој је присутно најмање две трећине чланова, а одлуку доноси већином гласова укупног броја
чланова.
Предлог за избор у звање гостујућег професора факултета могу утврдити катедра или
други стручни орган, декан или најмање три наставника из уже научне односно уметничке
области за коју се гостујући професор ангажује.
Одлуку о избору у звање гостујућег професора доноси изборно веће или други
надлежни стручни орган факултета на основу образложења предлагача, на седници на којој је
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присутно најмање две трећине чланова, а одлуку доноси већином гласова укупног броја
чланова.
Уз Одлуку из става 2 овог члана доставља се доказ којим се потврђује да је
наставник из друге високошколске установе ван територије Републике Србије, односно у
случају потребе извођења наставе у пољу уметности доказ којим се потврђује да је истакнути
уметник са пребивалиштем ван територије Републике Србије.
На одлуку из става 2 овог члана сагласност даје Сенат Универзитета.
Члан 4
Предлог за ангажовање гостујућег професора Универзитета односно факултета садржи
образложење потребе да се изврши избор одређеног наставника за гостујућег професора.
Члан 5
Сенат доноси одлуку којом даје или не даје сагласност на одлуку изборног већа или
другог надлежног стручног органа факултета о избору у звање гостујућег професора.
Одлука Сената којом се не даје сагласност мора бити образложена.
Члан 6
Са гостујућим професором ректор односно, након добијања сагласности Сената на
одлуку о избору у звање гостујућег професора факултета, декан закључује уговор о
ангажовању за извођење наставе којим се уређују међусобна права и обавезе, у складу са
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и овим Правилником.
У уговору из става 1 овог члана наводи се семестар у ком ће гостујући професор
изводити наставу и фонд часова.
Члан 7
Гостујући професор може изводити све облике активне наставе (предавања, вежбе,
семинаре, консултације и др.) и обављати испите из предмета који припадају ужој научној,
односно уметничкој области за коју је ангажован, учествовати у научно-истраживачким
пројектима Универзитета односно факултета и у процесу усавршавања млађих наставника и
научника, односно уметника.
Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе, накнаду путних
трошкова и смештај.
Права и обавезе гостујућег професора, укључујући време ангажовања и висину накнада
из става 2 овог члана уређују се уговором из члана 7 овог Правилника.
Факултет може донети посебан општи акт којим се ближе одређују услови и начин
избора у звање и ангажовање гостујућег професора.
Члан 8
Универзитет односно факултет води евиденцију о донетим одлукама о избору у звање
гостујућег професора.
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Члан 9
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити достављањем Правилника факултетима и на интернет
страници Универзитета.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Одлука о избору у звање, правима и
обавезама гостујућег професора коју је донело Наставно-научно веће Универзитета на седници
одржаној 17. 03. 2005. године.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Мирослав Весковић
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