На основу члана 197. Статута Високе туристичке школе струковних студија Савет
Школе, на седници одржаној дана 09. 12. 2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОМ УСАВРАШАВАЊУ НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником у складу са Законом и Статутом уређује се остваривање права
запослених Високе туристичке школе струковних студија у Београду, (у даљем тексту: Школе).
на коришћење одсуства и материјалну помоћ Школе.
Члан 2.
Школа омогућава стручно усавршавање и образовање запослених у складу са потребама
Школе, и у том циљу обезбеђује материјалне, организационе и друге услове.
Образовање и стручно усавршавање обухвата право на :
1. учешће на научним и стручним скуповима који се одржавају у земљи и иностранству
2. одлазак на специјализацију и студијски боравак у иностранству
3. дошколовавање, односно доквалификација или преквалификација
4. оспособљавање у току рада кроз посебне програме специјалистичких курсева из области
од значаја за Школу
5.
Члан 3.
Средства за образовање и стручно усавршавање запослених предвиђају се планом Школе
у складу са материјалним и финансијским могућностима Школе и у складу са студијским
програмом Школе.
Члан 4.
План образовања и стручног оспособљавања усваја Савет Школе на предлог Наставног
већа.
Члан 5.
Решења о накнади трошкова образовања и стручног усавршавања доноси директор на
основу одлуке Савета Школе, а по претходно примљеном образложеном захтеву запосленог.

Члан 6.
Запослени коме се одобри накнада трошкова образовања и стручног усавршавања мастер,
магистарских и докторских студија, обавезан је да са Школом потпише Уговор о обавези рада у
Школи најмање пет година од дана накнаде трошкова у противном обавезан је вратити
примљену накнаду трошкова.
Члан 7.
Запослени који, у року из члана 6. овог правилника, својом кривицом добије отказ
уговора о раду у Школи, а ова одлука буде потврђена прваноснажном судском одлуком,
уколико спор буде поведен, дужан је вратити накнаду трошкова стручног усавршавања Школи.

II ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
др Зоран Миленковић

