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На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са
чланом 157. став 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће Универзитета у Београду,
на седници одржаној 4. октобра 2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ
ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак студентског
вредновања педагошког рада наставника Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Основни циљ студентског вредновања педагошког рада
наставника Универзитета (у даљем тексту: студентско вредновање)
јесте формирање мишљења студената о педагошком раду наставника,
које се узима у обзир приликом утврђивања оцене о резултатима
педагошког рада наставника у поступку избора у звање наставника.
Резултати студентског вредновања користе се и за редовно
праћење и контролу квалитета наставног процеса, као део опште
политике у области обезбеђења квалитета високог образовања на
Универзитету.
Члан 3.
Поступак студентског вредновања спроводи сваки факултет у
саставу Универзитета за наставнике који изводе наставу на његовим
студијским програмима.
Услове и средства за финансирање, организовање и спровођење
поступка студентског вредновања из члана 1. овог правилника
обезбеђују факултети.
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Члан 4.
Наставно-научно веће факултета образује Комисију за
организовање и спровођење поступка студентског вредновања, коју
чине представници наставног особља, ненаставног особља и студената.
Одлуком о образовању Комисије утврђују се број, делокруг и
начин рада комисије, као и друга питања од значаја за рад комисије.
Члан 5.
Студентско вредновање спроводи се путем писменог упитника
са понуђеним одговорима, на обрасцу који је саставни део овог
правилника – Образац 1.
Члан 6.
Студентско вредновање спроводи се сваке године, у редовном
термину наставе, у семестру у коме се окончава настава из датог
предмета.
Студенти вреднују педагошки рад сваког наставника за сваки
предмет посебно.
Члан 7.
Након спроведеног поступка студентског вредновања, Комисија
из члана 4. овог правилника oбрађује податке, анализира их и
припрема извештај о резултатима студентског вредновања.
Члан 8.
Извештај о резултатима студентског вредновања се састоји из
општег и посебног дела.
У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање
и спровођење поступка студентског вредновања, и то:
- ко је одговоран за организацију и спровођење поступка студентског
вредновања;
- време када је извршено студентско вредновање;
- број наставника чији рад је вреднован, са укупним бројем предмета;
- број наставника са датог студијског програма чији рад није вреднован
и разлози за то.
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Посебан део извештаја чини статистички приказ појединачних
извештаја за сваког наставника и за сваки предмет тог наставника чији
се педагошки рад вредновао.
Посебан део извештаја попуњава се и обрађује на обрасцу који
је саставни део овог правилника – Образац 2.
Члан 9.
На крају извештаја даје се преглед укупне просечне оцене
сваког наставника чији педагошки рад је вреднован од стране
студената.
Оцена из става 1. овог члана изражава мишљење студената о
педагошком раду наставника које се узима у обзир за утврђивање
оцене о резултатима педагошког рада наставника приликом избора у
звање.
Сваки наставник добија све извештаје о студентском
вредновању свога рада.
Члан 10.
Извештај о резултатима студентског вредновања доставља се
Наставно-научном већу факултета на разматрање и усвајање.
Наставно-научно веће факултета може не усвојити извештај
само уколико установи да су током примене студенског вредновања
начињени озбиљни методолошки пропусти.
Члан 11.
Извештај из члана 10. овог правилника и целокупна
документација о спроведеном поступку студентског вредновања
обезбеђују се и чувају на факултету, на начин прописан општим актом
факултета, а по потреби, односно на захтев Ректора, достављају се
Универзитету.
Документа из става 1. овог члана факултет обезбеђује и у
електронској форми.
Члан 12.
Факултети могу и на други начин спровести вредновање
педагошког рада наставника.
Члан 13.
Одредбе овог правилника сходно се примењују на сараднике.
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Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

Напомена:
Саставни део овог правилника су образац Упитника за вредновање
педагошког рада наставника Универзитета у Београду, штампан на страни 4351.
„Гласника Универзитета у Београду“, бр. 132/2006 и образац Индивидуалног
статистичког извештаја о вредновању педагошког рада наставника Универзитета у
Београду, штампан на страни 4351. „Гласника Универзитета у Београду“, бр.
132/2006.
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На основу члана 75. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ брoj 76/2005), Веће Универзитета у Београду,
на седници одржаној 13.09.2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД НАСТАВНИКА
И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
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), укључујући
и ангажман у комисијама за оцену подобности теме и оцену и одбрану
магистарских теза и докторских дисертација и у комисијама за избор у
звања наставника и сарадника, 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 наставнонаучног 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.
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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,
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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.
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.
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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.
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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“.

ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

Напомена:
Саставни део овог правилника су образац Споразума о учешћу у извођењу
студијског програма у оквиру Универзитета у Београду, штампан на страни 4358. и
4359. „Гласника Универзитета у Београду“, бр. 132/2006 и образац Сагласности за
рад наставника у другој високошколској установи, у своје име и за свој рачун,
односно код другог послодавца изван Уннверзитета у Београду, штампан на страни
4360. и 4361. „Гласника Универзитета у Београду“, бр. 132/2006.
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Образац 1
На основу члана 5. став 2. Правилника о давању сагласности
за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој
восокошколској установи (“Гласник Универзитета у Београду“, брoj
132/06), _________________ (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
СПОРА3УМ
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.
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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
______________________
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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 132/06) 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.
Наставник
распореду
Факултета.

III
ће извести укупно ______часова наставе, и то по
_____________________ факултета, у просторијама

Година XLIV, број 132, 30. октобар 2006

4361

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
___________________
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На основу члана 85. став 9, у вези са чланом 42. став 2. и чланом
116. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005) и члана 119. став 1. тачка 27. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 128/2005 –
пречишћен текст), Веће Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. септембра 2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА
НА ДРУГИ И ТРЕЋИ СТЕПЕН АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин и поступак уписа
на други и трећи степен академских студија на Универзитету у
Београду (у даљем тексту: Универзитет) и факултетима у саставу
Универзитета.
Члан 2.
На студијске програме другог и трећег степена академских
студија, који се организују на Универзитету и факултетима у саставу
Универзитета, могу се уписати кандидати под условима, на начин и по
поступку прописаним овим правилником и актима факултета у саставу
Универзитета.
На студијске програме дипломских академских студија који
имају:
1. најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су
претходно остварили обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ
бодова;
2. најмање 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су
претходно остварили обим основних студија од најмање 180 ЕСПБ
бодова.
На студијске програме специјалистичких академских студија
могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске и
дипломске академске студије или интегрисане академске студије, у
обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова.
На студијске програме специјалистичких академских студија
могу се уписати и кандидати који имају завршене основне академске
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студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, у којем случају
специјалистичке студије имају обим од најмање 120 ЕСПБ бодова.
На студијске програме докторских студија могу се уписати
кандидати који имају завршене дипломске академске студије, односно
интегрисане студије, у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова и:
- општу просечну оцену од најмање 8 (осам) на основним
академским и дипломским академским студијама; или
- остварене научне радове, на начин уређен општим актом
факултета, односно Универзитета.
Студијским програмима из става 1. овог члана уређују се ближи
услови уписа.
Члан 3.
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који
су важили до дана ступања на снагу Закона имају право на упис на
студије из члана 1. овог правилника, под условима и на начин
прописан овим правилником и актима Универзитета, односно
факултета у саставу Универзитета, и то:
1. Лица која имају стечено високо образовање завршетком
основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да
упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ
бодова.
2. Лица која имају стечено високо образовање завршетком
основних студија у трајању мањем од осам семестара имају право да
упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ
бодова.
Лица из става 1. тачка 2. овог члана могу уписати дипломске
академске студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова уз накнадно
савладавање садржаја одговарајућих студијских програма првог
степена академских студија у обиму од 60 ЕСПБ бодова.
Члан 4.
Упис на студијске програме из члана 2. овог правилника врши
се на начин и по поступку прописаним конкурсом који расписује
Универзитет, у складу са Законом.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним
студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту, односно
испиту за проверу склоности и способности, уколико се такав испит
организује.
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Општим актом Универзитета, односно факултета у саставу
Универзитета могу се прописати и друга мерила за утврђивање
редоследа кандидата.
На основу критеријума из конкурса, Универзитет обједињује
ранг-листу пријављених кандидата на основу ранг-листи добијених са
факултета, односно од Већа за мултидисциплинарне студије.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру
утврђеног броја студената.
Члан 5.
Студент другог и трећег степена академских студија може у
току студија прелазити са других студијских програма у оквиру истих
или сродних области студија, под условима прописаним студијским
програмом.
Студент последипломских магистарских студија, уписан по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току
студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру
истих или сродних области студија, под условима које прописује
наставно-научно веће факултета, односно Веће за мултидисциплинарне
студије.
Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује се на лични захтев
студента.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.

ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 67. став 3. Закона о високом образовању
("Службени гласник РС", брoj 76/05), Веће Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27.јуна 2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА
И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Садржај Правилника
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређују услови и поступак за
доделу звања професор емеритус на Универзитету у Београду (у
даљем тексту: Универзитет), као и права која из тога звања проистичу.
Услови за доделу звања професор емеритус

-

Члан 2.
Звање професор емеритус може се доделити редовном
професору у пензији, пензионисаном после ступања на снагу Закона о
високом образовању, који испуњава следеће услове:
да се посебно истакао својим научним, стручним и
педагошким радом;
да је стекао међународну репутацију;
да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставнонаучног подмлатка, у области за коју је изабран;
да је стекао посебне заслуге за развој и напредак
Универзитета и факултета који га је предложио за доделу звања;
да је дао значајан допринос угледу и афирмацији
Универзитета и факултета у земљи и иностранству.
Професор емеритус је трајно звање.
Веће Универзитета додељује звање професор емеритус
посебном одлуком редовном професору који је изабран на и обављао
функцију ректора Универзитета, уз његову сагласност, у року од два
месеца од дана одласка у пензију.
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Права професора емеритуса

-

Члан 3.
Професор емеритус има право да:
учествује у извођењу свих облика наставе на академским
студијама другог и трећег степена, као и на струковним
специјалистичким студијима, у ужој области за коју је изабран;
буде члан комисија у поступку израде и одбране завршних
радова, односно дисертација на тим студијама;
учествује у научно-истраживачком раду на Универзитету.
Професор емеритус има саветодавну улогу на Универзитету и
факултету, у складу са потребама Универзитета, односно факултета.
Члан 4.
Професор емеритус има право на доживотну накнаду у
месечном износу од 30% бруто основне зараде која припада
запосленом редовном професору Универзитета, а коју обезбеђује
факултет на коме је професор био запослен.
Простор, опрему и остале услове за остваривање права
професора emeritusa обезбеђује факултет, према просторним и другим
могућностима.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о
ангажовању за извођење наставе.
Са професором емеритусом уговор о ангажовању закључује
ректор, односно декан.
Повеља „Професор емеритус“
Члан 5.
Професору, којем је додељено звање професор емеритус,
ректор уручује Повељу „Професор емеритус“ по правилу поводом
обележавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Веће
Универзитета.
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Поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус
Члан 6.
Предлог за доделу звања професор емеритус, осим у случају из
члана 2. став 3. овог правилника, подноси се до краја јануара месеца
текуће године, за онолики број кандидата из појединих научних поља,
колико одреди Веће Универзитета за текућу годину.
Образложени предлог за доделу звања професор емеритус
садржи:
- образложење посебних заслуга кандидата;
- стручну биографију и библиографију кандидата;
- сагласност предложеног кандидата.
Предлог подноси наставно-научно веће факултета и доставља га
Већу Универзитета.
Предлог за доделу звања професор емеритус може поднети и
ректор или најмање пет чланова Већа Универзитета.
Члан 7.
По пријему предлога из члана 6. овог правилника, Веће
Универзитета образује стручну комисију од најмање три редовна
професора Универзитета, са задатком да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус, у року од 30
дана од дана њеног именовања.
Већина чланова стручне комисије мора бити из научне области
предложеног кандидата.
Реферат из става 1. овог члана објављује се на сајту
Универзитета.
Одлучивање о додели звања професор емеритус
Члан 8.
Универзитет може годишње доделити звање професор
емеритус за највише пет професора у пензији, водећи рачуна да
укупан број професора емеритуса не може бити већи од 3% од укупног
броја наставника Универзитета, као и о заступљености научних поља
из члана 27. Закона о високом образовању.
Члан 9.
О предлогу стручне комисије из члана 7. овог правилника
одлучује Веће Универзитета тајним гласањем.
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Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем
редног броја испред имена кандидата.
Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова, под условом
да су добили већину гласова укупног броја чланова Већа.
Вођење евиденције
Члан 10.
Универзитет води евиденцију о додели звања професор
емеритус на обрасцу који утврђује ректор.
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.
Прелазна одредба
Члан 11.
Избор у звање професора емеритуса за школску 2005/06.
годину извршиће се до 31.12.2006. године.
Ступање на снагу Правилника
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику
Универзитета у Београду“.

ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу чл. 38. и 69. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 35. и члана 116.
став 2, у вези са чланом 157. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће Универзитета
у Београду, на седници одржаној 25. октобара 2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЕШЋА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ
У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
И ЛИЦА ИЗАБРАНИХ У НАУЧНО ЗВАЊЕ
У ОСТВАРИВАЊУ ДЕЛА НАСТАВЕ
I Општа одредба
Члан 1.
Овим правилником се уређују услови и начин учешћа научних
института и других научноистраживачких установа које су у саставу
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет) у
остваривању дела наставе на акредитованим студијским програмима
дипломских академских и докторских студија и услови и начин
извођења наставе на докторским студијама од стране лица изабраних у
научно звање.
II Услови и начин учешћа научноистраживачких установ
у извођењу дела наставе
Члан 2.
Извођење дела акредитованог студијског програма дипломских
академских, односно докторских студија може се поверити научном
институту, односно другој научноистраживачкој установи која је у
саставу Универзитета (у даљем тексту: институт), под следећим
условима:
- да постоји препознатљив интерес између високошколских
јединица у саставу Универзитета;
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- да носилац студија не располаже потребном опремом, односно
простором, односно кадром, за извођење студијског програма;
- да се тиме битно унапређује наставно-научни процес, посебно
када су у питању уже научне области, односно научне области које
нису заступљене на факултетима.
Члан 3.
Универзитет, односно факултет закључује уговор о извођењу
дела наставе са институтом из члана 2. овог правилника.
Уговором из става 1. овог члана уређују се:
1. обим, организација и начин реализације повереног дела
студијског програма;
2. капацитети и опрема које институт ставља у функцију
наставног процеса, као и трошкови које институту надокнађује
факултет, односно Универзитет;
3. листа истраживача који имају заснован радни однос у
институту, а који се ангажују за извођење наставе, у складу с овим
правилником;
4. друга питања од значаја за извођење дела студијског
програма.
Члан 4.
На уговор из члана 3. овог правилника сагласност даје Сенат.
Уговорне стране из члана 3. овог правилника дужне су да
прибаве сагласност Сената најкасније до расписивања конкурса за упис
на дипломске академске односно докторске студије.
Члан 5.
Научноистраживачкој установи може се поверити извођење
дела наставе:
1. на дипломским академским студијама – у обиму до 40%
часова утврђених студијским програмом.
2. на докторским студијама – у обиму до 65% часова утврђених
студијским програмом.
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III Услови и начин извођења наставе на докторским студијама
од стране лица изабраних у научно звање
Члан 6.
Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку
прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка
делатност има право да учествује у извођењу наставе и испита на
докторским студијама, да буде члан комисије за оцену подобности
кандидата и теме докторске дисертације и члан комисије за преглед и
оцену докторске дисертације.
Лице из става 1. овог члана које је у сталном радном односу у
научноистраживачкој установи која је у саставу Универзитета може
бити и ментор кандидату при изради докторске дисертације.
Члан 7.
Лица изабрана у научно звање могу да изводе наставу на
докторским студијама у одговарајућем звању, и то:
- научни сарадник – као доцент;
- виши научни сарадник – као ванредни професор и
- научни саветник – као редовни професор.
Члан 8.
Лице изабрано у научно звање, стално запослено у
научноистраживачкој установи која није у саставу Универзитета, може
бити ангажовано за извођење дела наставе на основу уговора са
факултетом, односно Универзитетом, уз претходно прибављену
сагласност установе у којој је стално запослено.
Члан 9.
На једном студијском програму докторских студија лица
изабрана у научна звања могу бити ангажована за извођење наставе у
обиму до 50% часова утврђених студијским програмом.
Члан 10.
Наставници и сарадници запослени на Универзитету, односно
факултетима у његовом саставу могу учествовати у реализацији
научноистраживачких пројеката, експертиза и сл., чији су носиоци
институти у саставу Универзитета.
Истраживачи запослени у институтима у саставу Универзитета
могу учествовати у реализацији научноистраживачких пројеката,
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експертиза и сл., чији су носиоци Универзитет, односно факултети у
саставу Универзитета.
Ангажовање лица из ст. 1. и 2. овог члана уређује се уговором
између института, с једне, и Универзитета, односно факултета у
његовом саставу, с друге стране.
IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.
Одредбе овог правилника примењују се и на учешће лица из
члана 6. овог правилника у реализацији магистарских постдипломских
студија и изради магистарских теза, започетих по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.

ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

