
Датум: 20.07.2011. 
Број:  375/11 
 
На основу чл. 64. став 2. тачка а. и члана 90. став 1.  Закона о високом 
образовању и чл. 26. став 1. тачка 37. Статута Слобомир П Универзитета, 
Слобомир, Бијељина, Сенат Универзитета, на својој сjедници од 20.07.2011. 
године  донио је 
 

 
ПРАВИЛНИК  О  ПОСТУПКУ, НАЧИНУ  И  УСЛОВИМА 

АНГАЖОВАЊА  ГОСТУЈУЋИХ  ПРОФЕСОРА   
 
 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником ближе се уређује поступак, начин и услови 
ангажовања гостујућих професора на Слобомир П Универзитету, Слобомир, 
Бијељина (у даљем тексту: СПУ).  

 
Члан 2. 

  Као гостујући професор сматра се наставник са друге високошколске 
установе из земље и иностранства. 
 Гостујући професор из предходног става овог члана изузетно може 
бити и истакнути уметник или пензионисани наставник из земље и 
иностранства кад постоји потреба за извођењем наставе. 
 Сматра се, нарочито, да постоји потреба за ангажовањем гостујућег 
професора: 

• кад  СПУ нема у сталном радном односу наставника, 
• кад није окончан поступак за избор наставника за поједини наставни 

предмет, 
• кад на поједином факултету одн. академији не може одлуком Сената 

да буде распоређен за извођење наставе наставник који је у сталном 
радном односу јер нема научни степен доктора у конкретном 
научном подручју или научне резултате (научне референце) које га, 
по оцени факултета/академије, посебно квалификују за извођење 
наставе из конкретног наставног предмета 

• кад је наставник који је у сталном радном односу спречен да изводи 
наставу у одређеном семестру (смрт, болест, породиљско одсуство, 
стручно усавршавање, избор на јавну функцију и сл).   

 
 

Члан 3.  
           Гостујући професор се на СПУ, без расписивања конкурса може 
радно ангажовати за извођење наставе у оквиру једног или више студијских 
програма у току једног семестра школске године највише до 15 наставних 
седмица. 

 1



 Гостујући професор са друге високошколске установе у земљи и 
иностранству може се ангажовати за извођење наставе у току једног 
семстра по основу уговора о ангажовању за извођење наставе. 

 Ангажовање гостујућег професора врши се на основу споразума 
између високошколских установа, у којем се прецизира облик радног 
ангажоваља и расподјела радног времена наставника на свакој од 
високошколских установа. 

 
 

Члан 4. 
             Као рад гостујућег професора на СПУ не сматра се научни и 
стручни рад наставника, укључујући предавања по позиву, едукативна и 
јавна предавања, као и учешће у комисијама за оцену подобности теме и 
кандидата односно за оцену и одбрану докторских дисертација и 
магистарских теза, као и рад у комисијама за избор у звања наставника и 
сарадника на СПУ.   
 

Члан 5. 
           Када СПУ нађе да има потребе да ангажује гостујућег професора, на 
приједлог одговарајућег факултета одн. академије, Сенат доноси одлуку о 
ангажовању гостујућих професора за одређени студијски програм, за 
одређени предмет, у одређеној школској години и за одређено време. 

 
Члан 6. 

По усвајању одлуке о ангажовању гостујућих професора, СПУ 
подноси захтјев високошколској установи у земљи у којој се такво лице 
налази у радном односу ради прибављања сагласности за радно 
ангажовање.  

Захтјев за давање сагласности садржи: 
1) име, презиме и звање наставника који се ангажује у својству 

гостујућег професора,  
2) означење семестра и школске године за коју се гостујући професор 

радно ангажују, 
3) студијски програм и назив наставног предмета и 
4) дужину радног ангажовања. 

 
 

Члан 7. 
Радно ангажовање гостујућег професора на СПУ се тражи за сваки 

семестар и сваку школску годину, по правилу најкасније до септембра 
месеца за наредну школску годину. 

 
 

Члан 8. 
              Права и обавезе лица које је ангажовано као гостујући професор 
се уређују посебним уговором. 
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  Члан 9. 

  СПУ, у складу са одредбама овог Правилника, води евиденцију о 
радном ангажовању гостујућих професора.   

 
 

Члан 10. 
 Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана 
објављивања на огласној табли СПУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Предсjедник Сената 
 

____________________ 
                                                           Проф. др Десанка Тракиловић, ректор 
 
 


