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Бр. 01-61 
11.01.2008.г. 
 
 
Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу на предлог Статутарне комисије, 
а на основу чл. 66. Закона о  високом образовању и чл. 101. Статута Правног 
факултета у Нишу, на седници одржаној 10. јануара 2008. године доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК    О  ПОСТУПКУ, НАЧИНУ  И  УСЛОВИМА 

АНГАЖОВАЊА  ГОСТУЈУЋИХ  ПРОФЕСОРА   
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником се ближе уређује поступак, начин и услови ангажовања 
гостујућих професора на Правном факултету у Нишу ( у даљем тексту : Факултет).  

 
Члан 2. 

 
  Као гостујући професор сматра се наставник који се налази у радном 
односу у другој самосталној високошколској установи ван територије Републике 
Србије.  
 

Члан 3.  
 
              Гостујући професор се може на Факултету без расписивања конкурса 
радно ангажовати из једног наставног предмета, за једну школску годину, највише 
до 1/3 пуног радног времена под следећим условима : 

1) да високошколска установа ван територије Републике Србије са 
Универзитетом у Нишу има претходно потписани споразум  о међусобном 
ангажовању наставника  и 

2)  да се прибави сагласност Наставно научног већа високошколске установе у 
којој се нaставник налази у радном односу за ангажовање у својству 
гостујућег професора. 

 
Члан 4. 

 
             Као рад гостујућег професора на Факултету 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 Факултету.   
 

Члан 5. 
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           Када Факултет нађе да има потребе да ангажује гостујућег професора, на 
предлог одговарајуће катедре Наставно-научно веће доноси одлуку о ангажовању 
гостујућих професора за одређени предмет, у одређеној школској години и за 
одређено време. 

 
Члан 6. 

 
По усвајању одлуке о ангажовању гостујућих професора, факултет подноси 

захтев високошколској установи у којој се такво лице налази у радном односу ради 
прибављања сагласности за радно ангажовање.  
 

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

професора,  
2) означење школске године за коју се гостујући професор радно ангажују, 
3) назив предмета и 
4) дужину радног времена. 

 
Члан 7. 

 
Радно ангажовање гостујућег професора на Правном факултету у Нишу се 

тражи за 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. 

 
Члан 9. 

 
  Факултет, 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 у 
„Билтену Правног факултета у Нишу“. 
 

 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, 
 

Проф. др Невена Петрушић 
 


